
-----------------------  Wyniki tragicznych wydarzeń w Moskwie •  Litwa
K  n n m p r 7 P *  Wschodnia w centrum uwagi Sejmowego Komitetu

* Oświaty a p. Miśeikis wyraża niezadowolenie z wy-
----------------------- wiadu z p. Ozolasem

CZWARTEK, 7 (PAŹDZIERNIKA 1993 R. 
Nr 195 (12219)

U / i l e ń s k i

[jtwa— obwód kaliningradzki: 
problemy rozwiązuje się
WŁNO ffLTA). Premier Re-.| 
aUiki Litewskiej Adolfas Sle- 
? rifii i kierownik administra- 
li obwodu kaliningradzkiego 
L  Matoczkin są przeświadcze- 

-e stosunki Litwy i obwodu 
inpadżkiego Federacji Ra- 
syislaej rozwijają się w pomyś
ln y m  kierunku. Podkreślili oni to
M konferencji prasowej, która 
afoyła się 6 października w 
gmachu rządu. Przeprowadzono 
ją po spotkaniu przywódców L i t 
ry i obwodu kaliningradzkiego.
Delegacja obwodu kaliningra- 

dzkiego wspólnie z delegacją li
tewską omówiła na spotkaniu 
aktualne problemy, związane z 
podpisaniem układów między
państwowych Litwy i Federacji 
Rosyjskiej. Jako najważniejsze 
spośród nich na konferencji 
prasowej wyszczególniono umo
wy o handlu, o tranzycie wszy
stkich rodzajów transportu, w 
tym również transportu wojsko
wego, jak też kontroli obszaru 
powietrznego* Rozpatrzono kwe
stie wprowadzenia reżimu wizo
wego. Uwzględniono problemy, 
i*kie będą rozwiązywali eksper. 
fi i grupy robocze w najbliższym 
czasie. Będą one pracowały in
tensywnie do końca roku. Min. 
*»żnymi sprawami, co do któ- 
•ych porozumiano się na spotka
niu delegacji, są możliwości prze
jazdu obywateli litewskich, ma* 
lącydi paszporty dyplomatyczne, 
J** punkty graniczne Kalinin- 
PWo oraz przejazdu naszego 
^Porttt przez punkty, gdzie 
7 Jf  granice terytoriów
®»odu kaliningradzkiego i Pol-
l*rsX L  “ boczę przygotują , 
mn^S^GZny Pro3ekt, w któ- I 
iv przewidziane punk- ; 
lo'i będzie się jeździ-
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Na pytanie agencji ELTA, czy 
podczas spotkania rozpatrywano 
problemy dalszej współpracy go. 
spodarczej Litwy i Kaliningradu, 
kierownik administracji obwodu 
odpowiedział twierdząco. Odnoto
wał on, że rozpatrywano możli
wości zakładania wspólnych ro
syjsko - litewskich przedsię
biorstw transportowych, jak też 
organizacji ubezpieczeniowych, 
związanych z tranzytem. Obec
nie proces zachowania wspólnych 
przedsiębiorstw rosyjsko - litew
skich bardzo zaktywizował się 
w obwodzie kaliningradzkim, 
działa już 20 wspólnych przed
siębiorstw. J. Matoczkin stwier
dził również, że nie wykorzy
stuje się ‘W pełni możliwości u- 
mowy Litwy i Kaliningradu w 
sprawie wolnego handlu.

Podczas spotkania rozpatrzono 
również sprawy wspólnoty lite
wskiej w obwodzie kaliningradz
kim. Niebawem w  Wilnie i Ka
liningradzie zaczną działać kon
sulaty, misje gospodarcze. Zda
niem J. Matoczkina, władze Ka
liningradu są już gotowe do te
go, aby część środków budżetu 
przeznaczać na zachowanie lite
wskich dóbr kultury.

Dziennikarze interesowali się, 
czy zamierza się demilitaryzowSt 
obwód kaliningradzki. Zdaniem 
J. Matoczkina, o tym myślą 
wszyscy, ale nie tak prędko 
wszystko się robi. Natomiast o- 
gólny kierunek jest jasny — w 
obwodzie zmniejszane są siły 
zbrojne, podkreślił on. Kalinin
grad ma już wyrażony status 
międzynarodowy.

Jakie jest miejsce wojska w państwie
Dwa wydarzenia — sytuacja w 

Rosji i niedawny Incydent z 
ochotnikami Ochotniczej Służby 
Ochrony Kraju (OSOK) —  by
ły tematem wczorajszego brie
fingu w Sejmie.

Przewodniczący frakcji DPPL 
Justlnas Karosas zaprzeczył słu
chom, że jakoby w  nocy pod
czas wydarzeń w Moskwie nie 
działały odpowiednie instytucje 
państwowe Litwy. Powiedział on, 
że w Ministerstwie Spraw W ew
nętrznych został operatywnie u- 
tworzony sztab, w  jego działal
ności uczestniczyli i prezydent, i 
premier.

Wszakże najwięcej miejsca 
biorący udział w briefingu posło
wie poświęcili niedawnemu pa
miętnemu „wyjściu do lasu" o- 
chotników pod Kownem. Wspo
mniany już poseł J. Karosas po
wiedział, że wydarzenia pod Ko
wnem w  pewnym stopniu burzą 
budowanie demokracji na Lit
wie. Jego zdaniem, sytuacja by
ła niebezpieczna i dla prasy. 
Gdyby , .wojsko wzięło władzę, 
to ucierpiałaby prasa" — powie
dział. Zdaniem mówcy, jakakol
wiek byłaby władza, to jest ona 
wybrana legalnie, wojskowi po
winni jej słuchać, a właśnie pra
sa w swoich publikacjach niedo
statecznie podkreślała tę myśl, 
choć jest to w interesie samych 
mass mediów.

Mimo że działania ochotników 
wynikły nie z przyczyn polity
cznych, to potem uległy one u- 
politycznieniu i rozdmuchaniu- — 
powiedział jeden z posłów. Albl-

nas Lozuraitls zauważył, że na 
przykładzie działania komisji 
sejmowej- widać, jak przygoto
wana jest władza ustawodawcza 
do działań w kryzysowych mo
mentach. Stwierdził on, że na 
Litwie słabo funkcjonuje zasada 
podziału władz wykonawcze) i 
ustawodawczej. Jego zdaniem, 
minister ochrony kraju Audrius 
Butkevićius, od którego „zażą
dano dymisji, aby komisja sej
mowa zgodziła się pracować" po
stąpił słusznie, wydając rozkaz 
o powrocie ochotników do miej
sca dyslokacji i oddaniu broni. 
Jednocześnie mówca podkreślił, 
że komisja sejmowa wykonała 
określoną rolę rozjemczą i ta 
rola była bardzo skuteczna. O- 
chotnicy uwierzyli głosoWi sił 
prawicowych — stwierdził, cho
ciaż podkreślił, że komisja ani 
razu nie zebrała się w całości, 
ale działało tylko kilka osób z 
jej składu.

Podczas konferencji ustosunko
wano się do istnienia na Litwie 
wojsk wewnętrznyćh (przed woj
ną takich nie było). Poseł Gedi- 
minas Klrkilas powiedział, że 
wojska wewnętrzne są potrzeb
ne w  związku z  sytuacją krymi
nogenną i z ochroną więzień — 
taką sytuację odziedziczono po 
poprzednich latach. Ale z cza
sem. funkcje wojsk wewnętrz
nych miałyby przejąć struktu
ry cywilne.

„Kurier Wileński" zapytał o 
stan dyscypliny w formacjach 

.ochrony kraju Litwy: czy trwa 
dochodzenie w sprawie incyden
tu ze strzałami podczas zabawy 
w DK w Niemenczynie, w Ja-

szunach, Gudelach i Innych miej. 
scowościach Litwy i kto ze 
sprawców incydentu został uka
rany?

Poseł G. Kirkilas, który kie
rował sejmowym komitetem bez
pieczeństwa narodowego odpo
wiedział, że chciałoby się, żeby 
dyscyplina w wojsku była lep
sza. Podkreślił, że podobne pro
blemy są i w innych krajach, 
na przykład, w Ameryce. Szcze
gólnie takie problemy są aktual
ne, gdzie tworzone jest wojsko, 
tradycje, gdzie są problemy mar 
terialne, socjalne. Zdaniem po
sła, dyscyplina w jednostkach 
jest związana yz zajęciem czasu 
żołnierzy. Zdaniem G. Kirkila. 
sa, w wojsku litewskim powinna 
być instytucja prawna, żandar
meria, która oceniałaby tego ty
pu naruszenia dyscypliny. W  
opinii posła, prokuratura często 
zwleka z rozpatrywaniem tych 
spraw; jest przeciążona, lub u- 
waża, że nie są to sprawy zasa
dnicze.

Jak wiadomo, A. Butkevićius 
złożył rezygnację z funkcji mini
stra ochrony kraju. Jednakże 
premier Adolfas Słeżevićius nie 
przyjął jej. Zdaniem J. Karosa- 
sa, A. Butkevićius jest od począt
ku formowania ministerstwa och
rony kraju i zna problemy tego 
resortu.

Józef SZOSTAKOWSKI

nim premier 
minister

Ziemniaki również przysparzają kłopoty...
Wbrew porzekadłu „Od przy

bytku gtowa nie boli", tegorocz
nej jesieni boli ona wielu rolni
ków i to jeszcze jak boli.. Po
dobnie, jak i uzyskanego plonu 
upraw zbożowych, ziemiopło
dów państwo również nie jest 
w stanie od nich skupić. Wileń
skie Państwowe Przedsiębiorstwo 
Warzywniczo-Owocowe,1 które 
otrzymało pewne kredyty na 
zakup ziemniaków, nabędzie ich 
zaledwie znikomą część w po
równaniu z wyhodowanym plo
nem. Rzec można, symboliczną 
ilość ziemniaków obiecują rów
nież -kupić rejonowe oddziały 
spółdzielczości spożywców. A  i 
proponowane ceny skupu są nie

mal symboliczne — pokrywają 
zaledwie trzecią część kosztów 
własnych produkcji tej praco
chłonnej uprawy.

Co więc począć z  ziemniaka
mi? Niewiele uratuje sytuację 
zezwolenie sprzedawać je na 
miejskich placykach mieszkań
com miast. Toteż każdy szuka 
wyjścia na swój sposób. Zasa
dnicza większość producentów 
ziemniaków zmuszona jest prze
chowywać je we własnym za
kresie. Podobnie postępują człon
kowie spółdzielni rolniczej „Ne- 
mieżis" w rejonie wileńskim, któ
rzy wyhodowali je na obsza
rze 50 ha. W  pomieszczeniu do 
niedawna służącym do utrzyma

nia cieląt, urządzili przechowal
nię, Co prawda, jest to związa
ne z pewnym ryzykiem: jak się 
zachowają w  ciągu długiego o- 
kresu zimowego, czy skuteczna 
będzie zainstalowana wentylacja, 
czy uda się utrzymać odpowied
nią temperaturę?..

Ale teraz najpilniejszą tros
ką rolników jest maksymalnie 
wykorzystać sprzyjającą wykop
kom pogodę i zakończyć sprzęt 
plonów. Toteż codziennie na 
plantacjach ziemniaczanych pra
cują 4 kombajny. Szczególnie 
wiele wysiłku w sprawny sprzęt 
ziemiopłodów wkładają doświad
czeni kombajniści Edward Za- 
woronok i Michał Wojniusz.

— Ziemniaki dobrze obrodzi
ły, zbieramy średnio 150 ctn z 
hektara — twierdzi brygadzlstka 
Danuta Dziemieszko. — Ale smu
tno się robi, że są one zbędne, 
przecież to owoc naszej żmudnej 
pracy. Kiedy wreszcie rolnik od
czuje prawdziwą troskę o jego 
sprawy?

Danuta WOJTUSIAK

NA ZDJĘCIACH: sprawna dos
tawa oraz staranne sortowanie 
zwiększą gwarancję pomyślnego 
przechowywania ziemniaków — 
pamiętają o tym rolnicy w „Ne- 
mleżisie".

Fot. W. Olszewski
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Nowy etap w demokratyzacji Rosji
JELCYN ZNOSI CENZURĘ I PRZEKAZUJE BIAŁY DOM 

RZĄDOWI

Prezydent Rosji Borys Jelcyn 
odwołał stosowanie cenzury pre
wencyjnej w środkach przekazu 
i przekazał moskiewski Biały 
Dom na oficjalną siedzibę ro
syjskiego rządu.

Po raz ostatni środowe wy
dania moskiewskich gazet, m.in.

»„Niezawisimej Gaziety", „Siewo. 
dnia", „Komiersanta", ukazały 
się z białymi plamami świad
czącymi o interwencji cenzury 
prewencyjnej. Odpowiadając na 
liczne głosy protestu, prezydent 
Rosji podjął W środę decyzję o 
anulowaniu cenzury, o czym po

informował jego sekretarz pra
sowy, Wiaczesław Ko&tikow.

Kostikow poinformował też, 
że wypalony gmach Rady Naj
wyższej, moskiewski Biały Dom, 
staje się oficjalną siedzibą ro
syjskiego rządu. Budynek ma 
•być oddany ponownie do użyt
ku w marcu 1994 ioku. Dotych
czas rosyjska Rada Ministrów 
zajmowała dawną siedzibę Ko
mitetu Centralnego Komunisty
cznej Partii Związku Radzieckie
go na Starym Placu nie opodal 
Kremla.

REZYGNACJA ZORKINA

Przewodniczący Trybunału 
Konstytucyjnego Walerij Zorkin 
wyraził w środę gotowość rezy
gnacji z zajmowanego stanowis
ka, pragnie jednak pozostać 
członkiem Trybunału — poinfor
mowała radiostacja ,,Ećhp Mo
skwy".

Rezygnacji Zorkina domagali 
się pod groźbą rozwiązania sa

mego Trybunału prezydent Bo
rys Jelcyn i premier Wiktor 
Czernomyrdin. Przewodniczące
mu zarzucano antyprezydencką 
pcstawę.

W  Moskwie trwa posiedzenie 
Trybunału. Zorkin nie uczestni
czy w nim, pozostając w domu. 
Skarży się na nadciśnienie.

POSTULATY MOSKIEWSKICH DEMOKRATÓW

Delegalizacja prokomunistycz- 
nych partii, zamykanie opozycyj
nych gazet lustracja, rozpędze
nie Trybunału Konstytucyjnego — 
to podstawowe postulaty Społe
cznego Komitetu Demokratycz
nych Organizacji Rosji. Opubli
kowała je we wtorek agencja 
Interfaz.

W  oświadczeniu Komitet do
maga się od prezydenta delega
lizacji wszystkich partii i orga
nizacji orientacji prokomunisty- 
cznej, profaszystowskiej i nac
jonalistycznej, zakazu publikacji 
będących trybuną organizacji pro- 
komunistycznych; profaszystow- 
skich i nacjonalistycznych, za
kazu zajmowania kierowniczych 
stanowisk we wszystkich struktu
rach społecznych i państwowych 
przez ludzi, mających związek z 
przygotowaniami i realizacją pró
by zamachu stanu w sierpniu 
1991 r. i zbrojnych rozruchów 
w październiku 1993 r.

Wzorując się na węgierskich

doświadczeniach, demokraci Ro
sji proponują także wprowadze
nie zakazu komunistycznej i fa
szystowskiej symboliki. Domagają 
się ponadto zamknięcia muzeum 
Lenina w Moskwie oraz jego 
filii w całej Rosji, a także od
wołania warty honorowej przed 
Mauzoleum Lenina.

Postulaty obejmują ponadto 
rozwiązanie wszelkich organów, 
powołanych do żyda przez Ra
dę Najwyższą, w tym również 
Trybunału Konstytucyjnego oraz 
rozpędzenie centralnych struk
tur organizacyjnych Federacji 
Niezależnych Związków Zawodo
wych Rosji.

Demokraci żądają od prezyden
ta, by natychmiast wydał dek
rety, zapewniające postęp w re
formowaniu gospodarki kraju, w 
tym o ziemi, własności prywa
tnej i inne.

OCENZUROWANO „NIEZAWISIMĄ GAZIETĘ" 
I „KOMSOMOLSKĄ PRAWDĘ*'

Cztery artykuły zdjęła cenzu
ra W środowym wydaniu mos
kiewskiego dziennika „Niezawi- 
simaja Gazieta" — podała agen
cja TASS. Dziennik ukazał- się 
z białymi plamami. Z kolei re

daktor naczelny „Komsomolskiej 
Prawdy" poinformował, że część 
artykułów w środowym wyda
niu jego gazety ukazała się „z 
uzupełnieniami cenzora':V

ALEKSIEJ KAZANNIK — 
PROKURATOREM 

GENERALNYM

Prezydent Borys Jelcyn powo
łał we wtorek Aleksie] a Kazan- 
nika na stanowisko prokuratora 
generalnego Rosji, zwalniając 
Walentina Stiepankowa.

Stiepankow był uważany za 
zwolennika Jelcyna, kiedy rozpo
czynał śledztwo w sprawie pró
by puczu z 1991 r. Jednak w 
ubiegłym roku zaczął otwarcie 
brać stronę krytyków prezydenta 
w parlamencie, a w  czerwcu na
kłonił ich do autoryzowania śle
dztwa przeciw czołowemu sym
patykowi Jelcyna, pierwszemu 
wicepremierowi Władimirowi 
Szumiejce..

W  tym miesiącu Stiepankow 
„zmienił front" — wycofał wszy
stkie oskarżenia przeciw Szu
miejce. W  dniach konfrontacji 
prezydenta z parlamentem obie
cywał pociągnięcie twardolinij- 
nych do odpowiedzialności. We 
wtorek osobiście udał się na wi
zje do Białego Domu.

Niemniej jednak, Jelcyn naj
widoczniej doszedł do wniosku, 
że Stiepankow nie będzie dobrze 
służyć jego interesom.

Kazannik i Jelcyn znaleźli się 
w  1990 r. wśród delegatów na 
pierwszy Zjazd Deputowanych 
Ludowych Rosji. Kiedy okaza
ło się, że Jelcyn nie wszedł do 
„wąskiego grona" deputowanych 
do Rady Najwyższej, Kazannik 
zrzekł się swego miejsca w tym 
gremium na jego korzyść. Jel
cyna wybrano następnie na spi
kera parlamentu.

SZUMI EJKO — MINISTREM 
INFORMACJI

Pierwszy wicepremier Rosji 
Władimir Szumie jko zgodził się 
przyjąć stanowisko ministra in
formacji. — podały we wtorek 
źródła rządowe.

Bliski współpracownik Borysa 
Jelcyna Michaił Połtoranin, od 
dawna uważany za pewnego kan
dydata na stanowisko ministra 
informacji, odrzucił te propozyc
je,, stwierdzając, iż nie chce być 
„pierwszym cenzorem" 1 w dzie
jach niepodległej Rosji — po
informował sekretariat Połtorani- 
na.

Szumiejko oskarżony przez ge- 
H nerała Aleksandra Ruckoja o 

korupcję miał za złe gazetom, że 
publikowane na ich łamach ar
tykuły zaszkodziły jego reputa
cji.

Demokratyczny terror?
ARESZTOWANIA W  MOSKWIE

W  poniedziałek i .wtorek w 
Moskwie aresztowano przeszło 
1500 osób — podało Minister
stwo Spraw Wewnętrznych Ro
sji. 600 z nich jest przetrzymy
wanych już drugą noc pod go
łym niebem na stadionie „Kras- 
naja Priesnia".

Oprócz osób zatrzymanych w 
Białym Domu po jego szturmie, 
aresztowano również m.in. pier
wszego zastępcę przewodniczące
go Rady Moskiewskiej Jurija 
SłedycłHkmdarenkę. W  aresztach
i więzieniach znajduje się kil
kudziesięciu deputowanych Ra
dy Najwyższej.

Według oficjalnych informa
cji, większość spośród areszto
wanych w poniedziałek i wtorek 
osób przebywa w więzieniach i 
aresztach śledczych, m.in. w Le- 
fortowie. Przeszło 600 osób już 
drugą noc spędza pod gołym 
niebem na stadionie „Krasnaja 
Priesnia", sąsiadującym z Radą 
Najwyższą. Nocą temperatura 
spada tu w październiku do ze
ra stopni.

Powodem aresztowania jest 
dziś w Moskwie przede wszyst
kim nieprzejednana postawa an- 
typrezydencka. Z tego właśnie 
powodu aresztowano zastępcę 
przewodniczącego Rady Moskie
wskiej Jurija Siedych-Bondaren- 
kę, a także szefa administracji 
obwodu briańskiego Jurija Łod- 
kina i pierwszego zastępcę prze
wodniczącego Rady Najwyższej 
Mordowii, którego nazwiska nie 
podano do publicznej Wiadomoś
ci.

W  jednym z moskiewskich 
komisariatów do wtorkowego po
południa przetrzymywano byłe
go deputowanego Rady Najwyż
szej , profesora prawa Władi
mira I saków a, który został po
ważnie poturbowany przez mi
licjantów już po szturmie Bia
łego Domu. Po konferencjii pra
sowej jego żony —■ Galiny i na
głośnieniu całej sprawy, Isakow 
został zwolniony. W  areszcie po
zostało jednak 20 innych deputo
wanych, którzy przetrzymywan i 
byli wraz z Isakowem.

Dotychczas nie jest znany los 
jednego z przywódców opozycji

Siergieja Baburina. Żadnych in
formacji o jego losie niP potra
fiła udzielić korespondentoiwi 
PAP jego żona — Tatiana. Nie 
wiadomo też, jaki los spotkał 
przewodniczącego parlamentar
nej komisji konstytucyjnej, au
tora jednego z projektów nowej 
konstytucji Rosji Olega Rumian- 
cewa.

NIE POTWIERDZONO 
ARESZTOWAŃ AMPIŁOWA I 

KONSTANTINOWA

Przedstawiciele oficjalnych 
władz rosyjskich nie potwierdzili 
informacji o aresztowaniu przy
wódców konserwatywnej opozy
cji Wiktora Ampiłowa i liii Kon- 
stantinowa — podała w środę a 
gencja TASS.

Ampiłow jest przywódcą pro- 
komunistycznego ugrupowania 
„Trudowaja Rossija", a Konstan- 
tinow liderem . Frontu Ocalenia 
Narodowego, Według wcześniej
szych doniesień mieli być oni 
aresztowani w poniedziałek, pod
czas kontrakcji sił prezydenta 
Borysa Jelcyna. Ampiłow i Kon- 
stantinow kierowali niedzielnym 
atakiem buntowników na siedzi
bę telewizji „Ostańkino".

Zagraniczne echa 
moskiewskiej kanonady

W AMERYKAŃSKIM BIAŁYM DOMU UCZUCIE ULGI

 Administracja prezydenta Clintona z ulgą przyjęła w panu.
działek stłumienie rebelii Ruckoja i Chasbułatowa, a jej pr̂ JT 
stawie i ele oświadczyli, że po „krwawej niedzieli" prezydent S* 
cyn nie miał innego wyboru jak użyć siły i wyrazili nadzto* 
nm szybkie przywrócenie porządku w  Moskwie.

HPrezydent Clinton, przebywający od niedzieli w Kalifornii 
poniedziałkowego popołudnia (czasu moskiewskiego) nie Tom>, 
wiał z prezydentem Jelcynem i nie planował na razie takiej m, 
mowy. W  niedzielę Clinton oświadczył, że Jelcyn ma na 
lwie ważniejsze sprawy niż prowadzenie rozmów telefonianych 
z prezydentem USA, ale zdaniem komentatorów amerykański 
Clinton pragnął zapobiec powstaniu wrażenia, że doradza Jelćyl 
[nowi jak rozwiązać kryzys. ' I

]Clinton, informowany co godzinę o rozwoju wypadków w Mos
kwie, zdawał się być pewien sukcesu Jelcyna i po przylocie w 
niedzielę wieczorem z Sacramento do San Francisco oglądał kró
tko telewizję, po czym poszedł spać.

■Wcześniej, na spotkaniu w  Sacramento poświęconym reformie 
amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej Clinton oświadczył, 
to przeciwnicy reform skupieni wokół Ruckoja i Chasbułatówa 
rozpoczęli zajścia niedzielne i  że Borys Jelcyn dokładał wszelkich 
starań, aby „żołnierze nie musieli do nikogo strzelać” . ,,Dzii pS 
dodał Clinton —  Jelcyn może myśleć, że w tym staraniach po- 
szedł za daleko", ponieważ przeciwnicy nadużyli jego cierpliwości 
■ „sytuacja wymknęła się spod kontroli".

Clinton wyraził jednak przekonanie, że Jelcyn- będzie górą, 
ponieważ ma po swej stronie społeczeństwo".
I ,.Stany Zjednoczone — dodał — powinny popierać Jelcyna tak 

długo, - jak długo uosabia on wierność demokracji i ±
naród rosyjski ma prawo wybrać drogę, którą chce kroczyć”.

PAPIEŻ ŚLEDZI Z UWAGĄ WYDARZENIA W MOSKWIE

Papież Jan Paweł II z uwagą śledzi sytuację w Moskwie i jest 
na bieżąco informowany o rozwoju wydarzeń, podała agencja 
ANSA, na którą powołuje się ITAR—TASS. Watykan — pisze 
ITAR—TASS, cytując włoską agencję — nie chce przedstawiać 
politycznej oceny wydarzeń w Moskwie, niefpokoi się jednak o 
to, aby przestrzegane były tam prawa człowieka i by zaprzesta
no dalszego rozlewu krwi — podaje ANSA.

„HANDELSBLATT": JELCYN POWINIEN ODEJSC

Niemcy wciąż z obawami patrzą na przyszłość Rosji. Zdają to
pie sprawę, że konieczne jest gospodarcze wsparcie ze strony 
Zachodu. W  przeciwnym razie wkrótce znów może dojść do wy
buchu . Kanclerz Helmut Kohl mówi, że pomoc nie może osłab
nąć, jego rzecznik Dieter Vogel podkreśla, że może to być tylko 
pomoc wobec samopomocy. Dziennik ..Aachener Nachricfaten* 
mówi zaś o potrzebie nowego Planu Marshalla.

Przewodniczący tzw. Komisji Wschodniej Gospodarki Niemiec
kiej Otto Wolff von Amerongen zachęca do ostrożnego ângażo
wania się w Rosji. Wie, że dużych inwestycji nie można teraz 
zalecać, ale — .jak powiedział we wtorek rano rozgłośni Deuts- 
chlandfunk — zachodni przedsiębiorcy powinni być w Rosji obe
cni. Wezwał rząd federalny, by w większym zakresie świadczy! 
pomoc niematerialną, np. szkolił ekspertów gospodarczych, a tak- 
że by pomagał przy budowie sieci komunikacyjnej.

Organ kół finansowych Republiki Federalnej dziennik „Han- 
delsblatt*' uważa, że Jelcyn powinien zadbać o porządek, zorgani
zować wolne wybory, a potem ustąpić. Czas, by rządzili inni po
litycy* Tacy, którzy nie będą w ostatniej chwili rzucać do akcji 
czołgów, lecz wcześniej zadbają o to, by nie byty potrzebne — 
stwierdza „Handelsblatt".

KOMUNIŚCI BIAŁORUSCY NIE WIERZĄ 
MOSKIEWSKIEJ TELEWIZJI

,fNie jestem w stanie powiedzieć z czyjej winy polała 
krew, bo nie znam prawdziwego przebiegu zdarzeń, a nie mie
rzę żadnemu słowu relacji moskiewskiego radia i telewizji* — 
powiedział sekretarz Partii Komunistów Białorusi Wiktor Czikia. 
poproszony przez korespondentkę PAP o ocenę wydarzeń w 
Moskwie. Zdaniem lidera białoruskich komunistów, można l̂ iec 
pewność co do jednej kwestii, iż „Jelcyn wprowadza dyktaturę

W  poniedziałek opozycja parlamentarna Białoruskiego F*°®t0 
Narodowego oskarżyła oficjalnie kilka organizacji, w tyra 
Komunistów Białorusi, o współudział w przygotowaniach do ni 
dzielnej akcji w Moskwie i wystąpiła do Prokuratora Genewy 
go republiki z postulatem wszczęcia formalnego dochodzenia 
tej pprawie.

SOŁŻENICYN: JELCYN POWINIEN WCZESNA 
ZDEKOMUNIZOWAC KRAJ

Laureat literackiej Nagrody Nobla Aleksander Sołżefljc^^ 
wiadczył w poniedziałek, że prezydent Rosji Borys Jelcyn 
nien był oczyścić kraj z komunistów zaraz po nieudanym P° 
sierpnia 1991 roku, | jp | |§l|§i

W  wywiadzie dla niemieckiej telewizji Sołżenicyn 
że Rosji potrzebny jest proces dekomunizacji, podobny 39 
ztfikacji w Niemczech po drugiej wojnie światowej.

Zdaniem Sołżenicyna, Jelcyn miał wspaniałą możliwo^ ̂  
•komunizowania Rosji po sierpniu 1991 roku. podczas gdy 
będzie to wymagało wielu lat.

PRASA AUSTRIACKA; CZY JELCYN PODZffiU 
LOS GORBACZOWA?

Borys Jelcyn jest na najlepszej drodze do tego, 
los Michaiła Gorbaczowa -r-r twierdzi we wtorkowym wyoajj* jgfe 
striacki dziennik ..Kaertner Tageszeitung". Jelcyn Praetrwal ĵŁ̂  
tni pucz, ale przegra walkę o Rosję, jeżeli Zachód 
miał dla niego niczego więcej poza dobrymi słowami.. ̂  -

Rosja potrzebuje teraz szybkiej i uczciwej pomocy ^^#113 
podkreśla dziennik. Wybór na dziś brzmi: nowy Planl£j£gg|t 
dla gospodarczej odbudowy Wschodu, albo powrót a° 
zimnej wojny, która wcześniej lub później może stać 
cą •— uważa austriacka gazeta.
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-KRAUJAS" a pe l u j e  d o  w il n ia n ,

^ y  ODDAU KREW KANNYM W  MOSKWIE
inan „Kraujas" zwrócili się pracownicy Moskiewskiego 

Co c*nIV ^ a[ologii z  prośbą o pomoc rannym. W  ich leczeniu, 
brukuje preparatu krwi —  albuminy.

(,Kraujas" postanowiło dopomóc moskwianom. 
< * * «*  Lietuva“ wysłano już do (Moskwy przesyłkę darów 

poci*16®, 'litrów albuminy oraz 300 plastykowych pakietów do 
z 14&T' fcjwi. Jeden litr albuminy kosztuje za granicą 700 do- 
Pobiera£den plastikowy pakiet — 3 dolary.
“ 'MjTrektor centrum „Kraujas'' V. Zemałtis apeluje do wil- 

7 peidziemika od godz. 8 do 16 udali się do ośrodka 
lim  ^ o lyn o3* 1 oddali krew. Po wydaniu zapasów albuminy 
P1* brakuje jej obecnie w Wilnie. Na wyprodukować
do jjtre aiburainy potrzeba pięciu litrów krwi, czyli

\ (f—l5 dawców.
^  pOMOC DZIECIOM LITWY

tygodniu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pra- 
y  „ma lekarzy ortopedów z Chicago. Zamierzają oni dokonać 

a  trudnych operacji ortopedycznych.
lekarzy na Litwę wsparła organizacja Wspólnoty Lite-

®r ‘  usa „Nadzieja dzieci". Z jej inicjatywy sprowadzono 
oseracyjny wartości miliona dolarów.

SPjS>4 * operacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala nazwa- 
Nadzieją dzieci**.

w ubiegłym tygodniu brygada lekarzy z organizacji ..Healing 
^ChuSen- * Michigan w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
wiewała ośmioro dzieci z ciężkimi anomaliami jamy brzusz- 
• Podróż leka*y do Litwy sfinansował Sarunas Marćiulionis.

^OODOWKA. MATEK ŻOŁNIERSKICH PRZED SEJMEM

Stowarzyszenie Kobiet Litwy zażądało, aby Sejm niezwłocznie 
uchwalił istawę o pomocy żołnierskim matkom, przewidującą 
Lpjałę kompensaty oraz uigi na równi z rodzinami poległych w 
m  x. obrońców wolności Litwy.

Pnewodnicząca Związku Matek Żołnierskich B. Kairiene oświa. 
dczyta korespondentowi B N 5 , iż obojętność władzy zmusza mat
ki poległych żołnierzy do zaplanowania w drugiej połowie paź
dziernika akcji protestu — bezterminowej głodówki w  strojach 
żałobnych pized Sejmem.

KOWIEŃSKĄ FABRYKĘ CUKIERNICZĄ 
NABYLI AMERYKANIE

Amerykańska firma Kraft Jacobs Suchard, inwestując około 
16 min dolarów, nabyła 67 proc. akcji Kowieńskiej Fabryki Cu
kierniczej — część kapitału państwowego. Pozostała część. — 33 
proc akcji znajduje się w rękach pracowników fabryki. Do bud
żetu państwowego wpłynie 3 min dolarów.

SMUTNY KONIEC KONCERTU

W minioną sobotę w Wileńskiej Hali Koncertowo - Sportowej 
odbył się koncert grupy „Foje". Piękny koncert smutno się skoń
czył dla jednego z widzów. Pod koniec święta 16-letni uczeń wi
leński Mantas Kaminskas wraz z kilkudziesięcioma rówieśnikami 
przez ochronę koncertu zepchnięty został z przeznaczonego dla 
muzyków podium przy scenie. Podczas całego koncertu ochrona' 
•oczyszczała*' to podium, sami widzowie często na nią wchodzili, 
afcy za chwilę skoczyć w tłum. Na przestrzeni kilku metrów kwa
dratowych znajdowało się po kilkadziesiąt osób. Razem z Man- 
tasem upadli wszyscy, ale temu chłopcu nie powiodło• się — nie
przytomnego przywieziono do szpitala św. Jakuba. Mantas 
przebył operację krggosłulpa, ale jego stan nadal pozostał ciężki 
— nie czuje nóg, z  trudem porusza rękami. Lekarze powiedzieli, 
że za kilka dni Mantas ma być przeniesiony na oddział rehabili
tacji Szpitala Uniwersyteckiego w Santaryszkach, gdzie ma spę- 

około pół roku. Zdaniem lekarzy, jest słaba nadzieja na to, 
%  chłopiec mógł chodzić.

OPERACJA LIDERA OPOZYCJI 
W poniedziałek w Wileńskim Szpitalu Uniwersyteckim Pogoto- 

Wla Punkowego zoperowany został lider opozycji, przewodni- 
parta Zgoda Narodowa (litewskich konserwatystów) V. 

j-^jjergia. Usunięto mu tłuszczową narośl krętego jelita. V.
operowali doc. Juozas Stanaitis, lekarz salowy — 

W  v ^  ^ erowi opozycji dokonano operacji metodą video- 
P̂aroskopii, którą nasi lekarze zaczęli stosować dopiero w tym 

ona czymś zwykłym na świecie: do jamy

Piemj

ECHA NASZYCH PUBLIKACJI

Jfransakcję.

* p ła w ie  doniesień agencji informacyjnych, radia, prasy 
Własnych przygotowała Krystyna ADAMOWICZ

Konferencja „Problemów Litwy Wschodniej" 
b ro n i in teresów  Litwy,21 września br. „Kurier 

Wileński" opublikował wy-, 
wiad z  przewodniczącym 
Państwowej Komisji Proble
mów Regionalnych R. Ozo- 
lasem. Dziwnym się wydaje, 
że w  sprawie rezolucji kon
ferencji „Problemy Litwy 
Wschodniej" dziennikarica 
„K. W ." oraz dziennikarka 
.polskiego dziennika „Sztan
dar Młodych", która nie po
dała nazwiska, zasięgają o- 
pinii nie organizatorów kon
ferencji. Dwie dziennikarki 
—  jedna z Litwy, druga z 
Polski — bez cienia wątpli
wości zastrzegają sobie pra
wo mówienia w  imieniu 
wszystkich Polaków Litwy i 
bezpodstawnie orzekają, że 
rezolucje konferencji są „ten
dencyjne i skierowane prze
ciwko mniejszości polskiej 
na Litwie". Wszyscy obywa
tele Litwy są równi i w  je
dnakowej mierze powinni 
bronić interesów Litwy, nie 
zaś państw obcych.

Od redakcji: Zaskoczyły
nas zawarte w  powyższym o- 
świaóczeniu skierowanym do 
„K. W ." i  „Voruity" zarzuty. 
Pan Miśeikis oburza się, że 
dziennikarki zasięgają opinii 
nie organizatorów konferen
cji, a przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Prdbiemów 
Regionalnych R. Ozolasa. Tak 
się złożyło, że nas i naszych 
Czytelników interesowało a* 
kurat zdanie pana Ozolasa i 
nie sądzimy, byśmy pytając 
Go o to zdanie .popełnili ja
kieś wykroczenie. Wydaje 
nam się, że nie tylko prze
wodniczący konferencji, lecz 
każdy jej uczestnik ma pra
wo wypowiedzieć się na jej 
temat, tym bardziej polityk 
w  osobie pana Ozolasa i prze
wodniczący państwowej ko-

W  sprawie niepaństwo
wych wyższych uczelni Ob
jaśnień udzielił już komitet 
oświaty, nauki i kultury Sej
mu Repułdiki Litewskiej 1 
września br. Co do oceny 
działalności Armii Krajowej 
na Litwie hardziej szczegóło
wej odpowiedzi udzieli je j 
społeczny sąd w Wilnie 8 
października. Musicie wie
dzieć sami o  tym, że harcer
stwo wileńskie przekształca 
się w  szkołę wojskową AK 
itp. (patrz „Polska Zb/ojna" 
07.09.1993).

W  rezolucji konferencji 
powiedziane jest, że „Litwini 
w Polsce na zasadach pary
tetu powinni mieć jeszcze 19 
przedszkoli i 13 szkól", nie 
zaś 19 szkół i 13 przedszkoli. 
Jeśli przybliżoną liczbę Lit
winów w Polsce — 37.000 <— 
podzielimy na 1842 i 1984 
osób (na taką liczbę statysty

cznych Polaków litewskich 
przypada po jednym przed
szkolu i szkole), otrzymamy 
takie właśnie liczby (od 20 i 
19 odejmując istniejące 1 
przedszkole oraz 6 szkół na 
wpół litewskich). Tymczasem 
dziennikarki ilość szkół chcą 
ustalić na podstawie stosun
ku mniejszości narodowej do 
narodowości podstawowej.

Podaję do wiadomości, że 
biskup Ełku W. Ziemba nie 
przyjął kandydatury probosz
cza parafii puńskiej, zapro
ponowanej przez kardynała 
V. Sladkevićiusa. Jeśli dzien
nikarki same chcą doznać 
dyskryminacji Litwinów w 
Polsce, niech się położą do 
szpitala w Sejnach i spróbu
ją telefonicznie porozmawiać 
po litewsku.

Algłmantas MlSHKK, 
przewodniczący konferencji

. misji, która zaakceptowała 
niektóre rezolucje tej konfe
rencji.

Jeszcze bardziej, nas dzi
wią zarzuty pana Miśeikisa 
dotyczące sformułowań za
wartych w  pytaniach skiero
wanych do pana Ozolasa. 
Chcemy przypomnieć, że 
dziennikarz przeprowadzają
cy wywiad może swoje py
tania formułować w  dowol
ny sposób —  może w  tych 
pytaniach nawet atakować i 

' i prowokować swego rozmó
wcę (są to kwestie dotyczące 
jedynie etyki dziennikars
kiej). I tylko udzielający wy
wiadu może mieć pretensje 
co do treści tych pytań, mo
że nawet odmówić odpowie
dzi, jeżeli uważa, że pytanie 
jest obrażliwe, Łmpertynenc-

kie, zbyt zuchwałe itd. W  
związku z tym chcemy zape
wnić autora powyższego oś
wiadczenia, że nasz rozmów
ca nie miał zastrzeżeń co do 
treści stawianych mu pytań, 
wręcz przeciwnie — bardzo 
kulturalnie i  wyczerpująco 
na nie odpowiadał.

Nazwisko dziennikarki 
„Sztandaru Młodych" jest 
panu Ozolasowi znane, my 
zaś nie podaliśmy go w swo
im dzienniku z tej prostej 
przyczyny, że pani ta brała 
wywiad nie dla „Kuriera 
Wileńskiego", lecz dla swe
go pisma. Radzilibyśmy więc 
szukać jej nazwiska pod wy- 
wiadem opublikowanym w 
„Sztandarze Młodych", nie 
stanowi ono żadnej tajemni
cy.

0  Stalinie, Chruszczowie, Mikojanach...

wprowadza się specjalny przyrząd. Specjaliści twier- 
*  tłuszczowa narośl krętego jelita powstaje w wyniku 

zapalnego. Chcąc jednak ujawnić wszystkie przyczyny 
rooy, potrzeba dokładnych badań. Prof. V. Landsbengis już 
P0 raz pierwszy jest leczony od tej dolegliwości.

W SPRAWACH OSOBISTYCH
* Waz członkowie rządu zaczynają przyjmować ludnoSć 

Wwach osobistych.
*  S  ®*tencje w rozkładzie dnia premiera znalazły się już 
iaov d*- P^iedziatek, ale pilne prace zmusiły przenieść je na

' W ciągu dziewięciu miesięcy br. słownie do rządu 
1379 osób. Znaczna ich część chciała spotkać się z 

ludy 1 retn, członkami rządu. Istnieje sporo przypadków, gdy
* » ! * ? * * *  sl<s w ciężkiej sytuacji lub mający cenne myśli, 

uregulowania życia państwa, potrzebują rozmowy z 
na wysokich stanowiskach. Poza tym kontynuowane bę- 

«ai»i2'?cis Wyjazdowe, do miejscowości, z  których napływa 
" W e j  tk a i j .

N Na  giełdzie PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Narodowej Giełdzie Papierów Wartościowych 5 pażdziemi- 

Ii*toi2LCZWarty prowadzono handel. Wysławiono akcje 8 przed- 
Zawarto tylko jedną transakcję. Sprzedano 10 tysięcy 

Ino, imiennych banku komercyjnego i kredytowego na

wystawiono też akcje spółki ,,Silva", ale do tran- 
J«k ^ , 4oszto -

Unaa, 2?-™  Przewodniczący Giełdy Papierów Wartościowych 
' “ usiia Wypróbowano dziś nowy sposób handlu — bezpo-

W  moskiewskim „Wojenizda- 
iie" ukazała się książka Siergie
ja Gjribanowa „Zakładnicy cza
su" z podtytułem „Wypracowa
nie lotnilka-niszczyciela na wol
ny temat".

Autor opowiada o synie I. 
Stalina Wasiliju i trudnych cza
sach, pełnych sprzecznych pro
cesów, wydarzeń i faktów* o 
których do całkiem niedawna w

ogóle nie mówiono.
Czytelnik znajdzie tu opowia

danie o obozach specftontroli, 
tajemnicę o „lend-lease" i taj
nych protokołach, o tajnym za
daniu Stalina i walce o panowa
nie w powietrzu.

W  owych czasach lotnikami 
zostawali synowie wielu przy
wódców państwowych i partyj
nych. Prócz Wasilija Stalina czy.

telnik tu pozna Władimira i Stie- 
pana Mikojanów, Leonida Chru- 
szczowa, Tłmura Fminze i inne 
postacie o znanych nazwiskach. 
Edycja ilustrowana dokumen
talnymi zdjęciami wydana w
50-tysięcznym nakładzie.

Tatiana ANDRIEJEWA

k u r s  w a l u t  [ ) z j£  w  bankach litewskich
dolar marka rubel rosyjski

amerykański niemiecka (za 100)

skup sprzedaż skup spnzedaź skup sprzedaż

„Lltlmpex bankas" 4,00 4,18 2,40 2,55 0,27 0,32
„Vilnlaus bankas" 4,02 4,18 2,45 2,60 0,20 0,36
„Lletuvos akdnls 
lnovadnls bankas" 4,00 4,20 2^0 2,59 C3 _
„Lletuvos yerslas" 4,00 4,15 2,48 2,60 0,22 0,33

Wczoraj w  Narodowym Banku Polskim
Skup Sprzedaż

Frank francuski

Marka niemiecka 
Dolar amerykański 
Funt brytyjski 
Frank szwajcarski

12017
10435
20527
13744

12507
20220
30733
14304
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Teresa Ferenc 

P aidziernik
Porozścielam 
lny na słońcu, 
konopie wysuszę, 
potem zmiędJę 
międlicami, 
paździory wykruszę.
Poukładam 
włókno lniane, 
poczeszę konopie.
(Październiki

paździeżaste 
śpieszą się okropnie.) 
Porozwiewam 
drzewom liście 
żółte i czerwone. 
Pomaluję 
jarzębinie 
calutką koronę.
Wyjmę z liści 
łanią zieleń, 
powkładam czerwienie. 
Z  październikiem 
nie ma żartów — 
cały las odmienię.

■\

PVWTV«OP»HK PLA UCZNM3W -

O jedną szkołę więcej
Już wkrótce mija miesiąc, 

odkąd w osiedlu Skajdziszki 
(rejon wileński) były budynek 
przedszkola, znajdujący się w pię
knym, tonącym w zieleni zakątku, 
otworzył swe podwoje dla pol
skich klas początkowych. Właśnie 
tu po raz pierwszy przekroczyło 
próg szkoły sporo maluchów, bo 
aż 32. Przyszły poznać świat, zdo
bywać wiedzę, uczyć się szacunku 
grzeczności na co dzień.

Pierwszy dzień w  szkole —  to 
ogromne przeżycie, które pamięta 
się długo, długo... Wszyscy w tym

dniu są podnieceni, rodzice i dzieci 
cieszą się, że mają szkołę na miej
scu, nie będą musieli codziennie 
tracić tyle czasu na drogę do 
szkoły. Wiele serdecznych stów 
usłyszeli wszyscy ci, którzy przy
czynili się do otwarcia tutaj szkoły 
początkowej, która jest filią Ru- 
domińskiej Szkoły Średniej nr 1.

Jak wszystko nowe, my 
również mamy pewne trudności: 
brakuje książek. Mamy jednak 
nadzieję, że uczniowie i nauczy
ciele pokonają wszelkie przeszko
dy, że wspólnym wysiłkiem

skompletujemy bibliotekę, gdzie 
każdy znajdzie coś do poczytania. 
Coś niecoś już mamy dzięki Fun
dacji Kultuiy Polskiej na Litwie. 
Jesteśmy pełni nadziei na lepszą 
przyszłość.

Jadwiga LACHOWICZ 
NA ZDJĘCIACH: uczniowie 

klas pierwszych ze swymi nauczyciei- 
kami Jadwigą Lachowicz 1 Ireną 
Krasnowską.

Fot Bronisława Kondratowicz 
PS. Honorarium przeznaczam na 

budowę polskiej szkoły w Justynisz- 
kacK

PRZECINEK Trzech czy troje uczniów?
Niezbyt to ładnie podsłu

chiwać cudze rozmowy.„ ale cza
sem to robię. No, bo powiedzcie 
mi, co mam zrobić, kiedy macie 
zwyczaj w miejscach publicznych 
głośno rozmawiać? Pizy tym o 
wiele za głośno, niż pozwala na to 
dobre wychowanie. Zapewniam 
Was, że pasażerowie autobusu 
lub trolejbusu nie są ciekawi wa
szych spraw. Odwrotnie, ludzie 
wracają zmęczeni do domów i ten 
hałas, jaki potraficie czynić, nap
rawdę ich męczy. Przyjrzyjcie się 
dorosłym —  rozmawiają ze sobą 
półgłosem tak, by inni nie słyszeli 
i żeby nikomu nie przeszkadzać.

No, ale co innego ja— jestem 
naprawdę waszych rozmów cie- > 
kaw. I  dlatego je podsłuchuję. I 
wiecie, co mnie interesuje? Nie to, 
co mówicie, lecz to, jak mówicie.

Oto i teraz temat do dzisiej
szej mojej rozmowy dały mi dwie 
dziewczynki, które wsiadły na 
przystanku Sołtaniszki do czter
dziestki. Widocznie wracały ze 
szkoły imienia W. Syrokomli, na 
oko piąta, szósta klasa.

— Klasówka była bardzo 
łatwa, ale tylko trzech uczniów 
otrzymało piątki —  powiedziała 
jedna z różowym pióropuszem za
miast kokardy na głowie.

.—  Trzeba mówić: troje u- 
czniów — poprawiła ją koleżanka

z bajecznie kolorowym tornistrem 
na plecach.

■ —  Nieprawda, mówi się troje 
dzieci, ale trzech uczniów, tak 
nam nauczycielka mówiła —  obs
tawał przy swoim Różowy 
Pióropusz. •

— Anasza nauczycielka wczo
raj, kiedy spóźniliśmy się po przer
wie, bo nie słyszeliśmy dzwonka, 
powiedziała:

—j To dziwne, że aż czworo 
uczniów w tej klasie ma kłopoty ze 
słuchem —  wytoczył argument 
nie do odparcia Bajecznie Koloro
wy Tornister.'

_. Niestety, autobussię zatrzy
mał, Różowy Pióropusz wysiadł i 
tak się ta pasjonująca dla mnie, 
Przecinka, rozmowa, przerwała. 
Postanowiłem jednak wrócić do 
niej na lamach gazety. Chciałbym, 
by przeczytały to moje dwie znajo
me dziewczynki z autobusu i prze
konały się, że ich nauczycielki— i 
jedna, i druga —  miały całkowitą 
rację.

— Jakże to?— zapytacie. 
Ano tak, obie miały rację, bo 

obie mówiły o czym innym. Mówiąc
0 trzech uczniach nauczycielka 
miała na myśli trzech chłopców, na
tomiast wśród tej niezbyt punktual
nej czwórki uczniów byli i chłopaki,
1 dziewczęta, i dlatego nauczycielka 
mówiła o czworgu uczniach. Nies

tety, wiele podręczników grama
tyki tę sprawę przemilcza, ogra
niczając się dwojgiem dzieci, pię
ciorgiem kurcząt i trojgiem drzwi 
czy skrzypiec. A  różnorodzajowy 
liczebnik zbiorowy, jak go nazwał 
wybitny językoznawca polski Wi
told Doroszewski, jest przemil
czany.

Jak to dobrze, że Różowy 
Pióropusz i Bajecznie Kolorowy 
Tornister poruszyły ten temat w 
autobusie. Dzięki temu ci z Was, 
którzy nie wiedzieli dotychczas, 
jak należy mówić (i pisać!) dwoje, 
troje, czy dwóch, trzech uczniów, 
studentów— teraz już wie, praw
da? Trzech —  to znaczy trzy 
osoby rodzaju męskiego, troje —  
to również trzy osoby, ale towa
rzystwo jest mieszane. O dziew
czynkach i paniach powiemy, o- 
czywiśde —  trzy.

Wróćmy jednak znów na 
chwilę do autobusu. Która z 
dziewczynek miała rację?

A  wiecie, co, odwróćmy role. 
Nie ja wam, ale wy mnie od po
wiedźcie na to pytanie, dobrze? 
Jeżeli jeszcze nie macie gotowej 
odpowiedzi, przeczytajcie po raz 
drugi tę moją gawędę, znajdziecie 
ją na pewno.

Za najciekawszą odpowiedź 
—  nagroda książkowa.

PRZECINEK

Kącik przyjaciół
Wszyscy zapewne wiecie, że jak 

glob długi i szeroki, wszędzie mieszkają 
nasi rodacy. Spotkamy ich i na Północy, 
i w gorącej Afryce. Niektórzy z nich 

1 wyjechali w poszukiwaniu lepszej doli, 
jednak wielu ludzi straszna historia 
rzuciła wbrew ich. woli hen daleko od 
kraju przodków.

Niedawno otrzymaliśmy list od 
dzieci zamieszkałych w mieście Bar- 
nauł, w dalekim Kraju Ałtajskim. Chcą

nawiązać kontakt listowny z Wami. 
Chodzą do szkoły rosyjskiej, ale ucz* 
się także języka polskiego. Jednak na 
razie proszą, żebyście pisali do nich po 
rosyjsku.

Rosslja 
656006 Ałtajski] Kraj 

g. Barnauł 
Krasnojarskaja ul. 275 
sredniaja szkoła nr 20

NA ZDJĘCIU: „Znów nie przyjechał autobus".
„Czy to w deszcz, czy w słoneczną spiekotę" uczniowie Niemieddej Szkoły 

Średniej idą na piechotę do swej rodzinnej wsi Ogrodniki. Cóż, nie po raz pienisty, 
no i na pewno, nie ostatni

Fot Bronisława Kondratowi

Kącik dla najmłodszych
CO TU SIĘ NIE ZGADZA? 
Janek jest powolny jak paw. 
Staś jest uparty jak lew.
Jacek jest dumny jak żółw. 
Wacek jest odważny jak osioł. 

KRZYŻÓWKA
1. Siedzi cichutko pod miotłą.
2. Bazgrze pazurem.
3. Porusza się najpowolniej.

4. Jest najsilniejsze. 9
5. Ma największy apetyt
6. Jest bardzo dumne.

paw '* -- 
wilk 

&  kura - 
mysz 

niedźwiedź 
żółw
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Jeden dzień moich wakacji Rozmowa z księżycem
i/  ̂  , ' ' •' ... . .. .  .. . . . ’ Wakacie.Czy to możliwe w kilku czyćo dzień jutrzejszy, na pewniv  . . nnme waszych orzvBÓd. Czekamv tez na listv od uczniów z Landwarowa. bo nam 1. . . 3 f  . 1 *7? . *TM kolejną p« < *  waaych przygód.

'  f f p i i j l  Cieszymy p  niezmiennie, że1 
| ^ o » ”̂ ^rednio ten swój najpi<£mqszy (tóeń

uaato" szkoły im. J. L Kra- 
A uew „ich 

sami, bo część prac zamieszczamy 
| ̂ ^ M S K p n y * *  -Gromadach".

Czekamy też na listy od uczniów z Landwarowa, bo nam 
przecie obiecali. Czekamy na Usty od Was wszystkich. Kon
kurs trwa do końca października. Nie zapomnijcie o 
dokładnym adresie, prosimy też o imię i nazwisko. Ci, którzy 
z jakichkolwiek powodów chcą zachować incognito, niech 
nam o tym napiszą. (Incognito, wym. inkognito znaczy zata
jenie swego nazwiska), jednakże do wiadomości redakcji 
nazwisko koniecznie należy podać.

Kto s i l n i e j s z y 7

. „„swoi dniem moich wa- 
spędzonych na

W pałacu Zamoyskich
• îS/wPolsce- ezekaltómy na 

nooiewż mieli do nas
^ S a * * . Wdzień 
ę j f d S  l i p  g^ą-
^ ton am n ie^eszka - 

£ fT h a « ie .  Urządzaliśmy 
Chłopcy zaczęli od.

Latem bytem na koloniach w 
Polsce. Mieszkałem z siostrą na 
wsi. Pewnego dnia po południu 
przyjechał ksiądz Słowik i zapropo
nował mi, żebym pojechał mie
szkać do prawdziwego pałacu, do 
państwa Kornackich, którzy mieli 
syna, Łukasza, trzynastolatka. 
Miał taki sam kolor włosów jak
mój. Byliśmy bardzo podobni i

K  Cola, Cola Cola, nas,
g jygsą  ra ja  Ta gra za- 

że nikt nie otrzy- 
! Lecz każdy, 

^."otnymał jakK prezent, 
g j  1  możliwość dziewczyn- 
^wkwadraL Wyszło tak, 
JpS dziewczęta były silniejsze.. I
^właśnie one, także otrzy- 
gr óagrody. Nasze dziewczęta 
Bjąrotooo upominkami. Nas- 
petywyfcig rowerowy, w 
jńptnS udział chłopcy idziew- 
ua Uatstnicy sztafety powinni 
p̂rajedać wyznaczoną trasę i 

i powrotem. TU wygrała 
ta tolooia, która znajdowała się 
iDrewnicy. Każdy ottzymał pre- 
Mty, ponieważ zawody za
szyły się remisem. Obie 
tip i były jednakowo silne.

Anet* BRAZEWICZ, 
uczennica klasy 6a

Wujek 
na medal

Cale lato. czekałem na dzień, 
jtypopdę do dziadków na wieś. 
'flo wreszcie ten dzień nastąpił, 

ton tydzień, zwiedziliśmy z 
in różne ciekawe miejsca, 
dzieli udał się szczególnie. A  

P jŁ  Wstałem o szóstej rano. 
*■ «! budził pogodny. Zjed- 

spakowaliśmy po- 
S Ś S  do plecaka i wyru- 
ł T® ro*erami nad jezioro.

Pojechaliśmy, zobaczyłem, 

lilii ^*tne j®8110 jeóoro. 
“ ial tódkę. która 

Pierwszy raz 
jJ*®- lAK byta drewniana, w

f c t w S P rzecickata’ a
v S . .  duzeJ głębokości, 
kc i  “ tonąć,
C ^ ^ k i ,  jak tylko 

tak jakiś czas, 
® się, że to nie jest 

l i  roz-
^ u 0, ^ 31 zobaczyłem

^i®e o ? i r ne- ieszcze
N tn J ? b r z e g u  prawie 
S h 2 S  trzciny. Na dnie 1

później czasami ludzie na mnie 
mówili Łukasz, a na niego Tomek, 
bo nas nie rozróżniali. Ten pałac 
Zamoyskich jest koło Lublina w 
Kozłówce. Pan Kornacki jest jego 
dyrektorem, a pani Kornacka —  
dyrektorką szkoły i nauczycielką 
historii. Najpierw zapoznałem się z 
Łukaszem i jego mamą, bo pan

,3.rosty i mateiybki. 
"a miejsce, 

^ ujek zarzucał

*  S a-,a2dru» ej -
jjlfędfe, miałem żadnej 

m6j towarzysz 
t !l|)̂ i ^ 06culjaco<nie-

Komacki był na polowaniu. Jest on 
najlepszym myśliwym w całym 
miasteczku. Pokój Łukasza był 
cały upiększony głowami zwie
rząt, a zamiast kilimów leżały 
skóry dzików i łosi. Strzelaliśmy z 
wiatrówki, graliśmy na kompu
terze, chodziliśmy do parku. 
Łukasz opowiadał mi o swojej ro
dzinie, a najwięcej o sobie. Ten 
dzień był szczególny i choć było 
jeszcze dużo innych ciekawych 
dni, ten mi się najbardziej spodo
bał.

Nie zapomnę nigdy tych wa
kacji, były to najlepsze wakacje w 
moim życiu.

Tomasz KOSZEWSKI, 
uczeń klasy 5a

Gitara i ryby —  to jest coś!
W  tym roku lato darzyło nas 

niezbyt dobrą pogodą, ale nas to 
nie wystraszyło. Pojechaliśmy z ro
dzicami i siostrą na wczasy nad je
zioro Gełausz. To  jezioro znajduje 
się 40 km od Wilna. Tylko nieduże 
pasm o suszy d zie li j e  od 
najdłuższego jeziora Litwy. Leśna 
przyroda zadziwiła nas swoją ciszą 
i czystym powietrzem. Nasz kem
ping znajdował się nad brzegiem 
jeziora. W  jednym z domków za
mieszkaliśmy.

Pewnego dnia wstaliśmy z 
ojcem rano i poszliśmy na ryby. 
Wiosłowałem sam. Nie bardzo szło 
mi to dobrze, ale powoli nauczyłem 
się. Łowiliśmy ryby, ale nie brały. 
Złapaliśmy zaledwie pięć okoni, 
w ięc wróciliśmy na brzeg. W  
domku mama czekała ze śniada
niem. Apetyt mi dopisywał. Całe 
przedpołudnie spędziliśmy na zbie

raniu orzechów i grzybów. W  lesie 
było tego mnóstwo. Na obiad 
wróciliśmy po południu i nie by
liśm y zm ęczeni. Potem  
popłynęliśmy łódką na wyspę, 
która znajdowała się na środku je 
ziora. Rozłożyliśmy ognisko i 
smażyliśmy kiełbaski. Smakowało 
wyśmienicie. Biegałem z siostrą po 
lesie i pod drzewem znalazłem 
duży, duży borowik. Szczególnie 
ucieszyła się z niego siostra. Kiedy 
wróciliśmy na przystań, już szyko
wano łaźnię. Poszliśmy do sauny, a 
później kąpaliśmy się.w jeziorze. 
Nauczyłem się nurkować ze sko
czni i nawet nieźle mi to wycho
dziło. Wieczór mile spędziliśmy 
przy kominku. Ojciec grał na gita
rze, a my śpiewaliśmy. To  był na
prawdę piękny dzień.

Marek PIETRYK, 
uczeń 8 b klasy

Znów w Połądze
Z  niecierpliwością oczeki

wałam nadejścia letnich wakacji. 
Mieliśmy zaplanowany wyjazd do 
Połągi. Bardzo chciałam zobaczyć 
ulubione miejsce mojego wypo- 
czynku. Wreszcie nadszedł dzień 
wyjazdu. Obudziłam się bardzo 
wcześnie. Cały dzień minął w pod
nieconym nastroju: pakowanie 
rzeczy, pożegnanie z tatusiem i 
babcią. O jedenastej wieczorem 
wsiedliśmy do pociągu i odjecha
liśmy.

Ranek w Połądze spotkał nas 
zachmurzonym "niebem, było desz

czowo. Zostawiliśmy walizki i szyb
ciutko wyszliśmy na miasto. Od os
tatniego pobytu w Połądze bardzo 
się zmieniło: było czyściutko, moc 
maleńkich, przytufhych kawiare
nek, dużo kwiatów.

Morze spotkało nas czarną 
flagą, ogromnymi pieniącymi się 
falami. Było bajecznie. Cały dzień 
minął na zwiedzaniu starych 
miejsc. Cieszyłam się na myśl o 
tym, że będę tutaj jeszcze przez 
dwa tygodnie.

Wiktoria SPIRIDENKOWA, 
uczennica klasy 6 a

Byłem z siebie zadowolony

rapty, po- 
„JdW odaw  

>  °V¥na. Przed po- 
weszliśmy na 

byi i..'*?  ̂trzy jeziora. 
V- pigknv. Do

N .  T0'2 i inęczony’ ale
V  najwspa-

Jl’ ‘ Kdzony 

L ^B ^k W E R K ow S K I,
!£zeń klasy 6a

Każdy dzień letnich wakacji był 
ciekawy, ale najbardziej mi się za
pamiętał dzień, w którym zna
leźliśmy małego pieska!

Było ciepło. Powietrze świeże, 
aż przezroczyste. Wybraliśmy się 
całą rodziną na spacer nad rzekę. 
Nie opodal rosły małe i duże jo
dełki. W  rzece leżały dwa duże ka
mienie. Na łące rosła wysoka 
trawa. Nagle mój ojciec zauważył 
sterczącą w trawie małą główkę. 
Gdy podszedłem bliżej, zoba
czyłem , że tam siedzi mały piesek. 
Miał obrożę na szyi. Tam było na
pisane , że się wabi Ciapek. Cały 

i drżał, było mu zimno. Idąc do

Wakacje. Czy to możliwe w kilku 
słowach streścić to, do się przezywa w 
ciągu tego wesołego i roześmianego 
okresu, czy to możliwe przekazać 
kartce ten wielki bagaż wspomnień, 
który się uzbierał podczas tych let
nich dni?! Ale się postaram opisać 
chociaż odrobinę tegorocznego wa
kacyjnego świata.

Czerwiec. Skończyła się szkoła. 
Bardzo się cieszyłam, że wkrótce wy
jeżdżam do Polski na obóz harcerski, 
że nareszcie uwolnię się od codzien
nych zajęć i może spotka mnie jakaś 
przygoda. Tak marzyłam, aby chociaż 
jeden jedyny raz przeżyć coś, co nap
rawdę jest godne wspomnień. Wresz
cie jesteśmy na miejscu. Miejscowość 
super! Przyroda wprost fantastyczna: 
dokoła ciągnie się las, przepełniony 
przyjemną muzyczką ptaków i wonią 
sosnowych drzew, nie opodal iskrzą
ce się w promieniach słońca jeziorko. 
Pomyślałam: „Na pewno wśród tak 
wspaniałego krajobrazu przygoda 
jest tuż, tużM. Minął dzień, drugi... i 
nic. Owszem, było wesoło: ogniska, 
wycieczki do lasu, zajęcia w grupach, 
ale moja dusza pragnęła czegoś bar
dziej niezwykłego. Pewnego wieczoru 
powiedziano nam, abyśmy się szyko
wali do rócnej gry. Jak się okazało, 
miała się odbyć gra „świetliki”. Pole
gała ona na tym, że cztery osoby wy
chodzą wcześniej do lasu i się chowa
ją. Po krótkiej chwili my wyruszamy 
na poszukiwanie. Ułatwiać ich znale
zienie będą latarki, którymi 
drużynowi muszą co 3 minuty świe
cić. Znaleziona osoba dodaje 
drużynie ID punktów.

Ruszamy! Wkrótce ogarnęły nas 
nieprzeniknione i tajemnicze leśno 
ciemności. Kiedy byłam razem ze 
wszystkimi, to było nawet wesoło. 
Nagle zobaczyłam światełko. Za
częłam biec w jego kierunku, nie 
uważałam pod nogi, biegłam na 
złamanie karku. Raptem znikło. O, 
znowu jest! Teraz skradam się powo
li, aby mój przeciwnik nie uciekł. Ale 
gdzie on jest? I teraz dopiero 
uświadomiłam sobie, że jestem sama. 
Noc! Ciemność okropna! Gdzie iść?! 
W jaką stronę się udać? Zaczęłam 
krzyczeć. Nic. Nagle czyjeś oczy 
zaświeciły w ciemności. Ze strachu 
padłam na ziemię i zmartwiałam. 
Ależ ze mnie tchórz, przecież to tylko 
sowa! [Trochę ochłonęłam ze strachu 
i zaczęłam rozmyślać, jak trafić do 
obozu. Ale nic mi nie przychodziło do 
głowy, a poza tym noc była taka 
ciepła, niebo gwiaździste... Usiadłam 
sobie pod drzewem i spojrzałam w 
niebo, gdzie świeciły krocie gwiazd.

— Jakie one są piękne i niewinne 
— pomyślałam —■ nic muszą się trosz-

czyćo dzień jutrzejszy, na pewno nie 
wiedzą, co to smutek i radość, nie 
znają łez i goryczy. Nie wiem dlacze
go, ale wtedy zapragnęłam chociaż na 
chwilę zostać małą gwiazdeczką i 
zaświecić chociaż w jednym ludzkim 
sercu, choć w jednym sercu rozpalić 
radość i nadzieję. Wtem księżyc wy
chylił się zza chmur i w lesie zrobiło 
się jakoś przytulniej. I tu wyobra
ziłam sobie, że zaczynam rozmowę z 
księżycem. On się skarży, że gwiazdy 
czasami bywają nieposłuszne i bar
dzo go obrażają, dlatego za karę zos
tają strącone z nieba. A  ja niby opo
wiadam mu o życiu na ziemi. Tak 
może marzyłabym do rana, gdyby 
nagle nie oświecił mnie blask latarki. 
Natężyłam uszu: jakiś szelest. Patrzę 
w górę. Na drzewie jakaś postać.

— Widzę cię! — wyrwało się z 
mej piersi.
•' V—̂  Dobra, nie krzycz! Poddaję! 
— dał się słyszeć jakiś głos.

Bardzo się ucieszyłam, ponieważ 
był to drużynowy i zdobyliśmy dzie
sięć punktów.

— 1 musiałaś tak długo siedzieć 
pod tym drzewem? I się nie bałaś? — 
ze zdziwioną miną zapytał.

— Tak, troszeczkę — odpowie
działam uśmiechając się. A  jedno
cześnie pomyślałam: „Kiedy się roz
mawia z księżycem, to bać się byłoby 
po pros{u śmieszne".

W nocy nie mogłam długo zas
nąć. Myślałam o tym, że wkrótce się 
rozstaniemy, że już nigdy nie wrócą 
chwile, spędzone przy blasku har
cerskiego ogniska i co najważniejsze, 
że już nic przeżyję tak romantycznej 
leśnej przygody. Niestety, tak jest 
zbudowany świat. Wszystko się kie 
dyś zaczyna i kiedyś kończy.

Z  tą myślą pogrążyłam się w spo
kojny i słodki sen. Nazajutrz odjecha 
liśmy z nadzieją się spotkać. W mym 
sercu zawsze pozostanie ten mity 
przyjemny lasek wraz z jeziorkiem, 
bo przecież rozłąka jest jak wiatr 
rozdmuchuje tylko duże ogniska, i 
małe płomyki gasi.

Szkoda, że lato już nas porzuca, 
zabierając ze sobą ciepłe dni, ro
ześmiane słońce i wiele ciekawych 
przygód, które jeszcze nas nie spot
kały. A letnie miesiące zastępuje je
sień. Zdaje się, ze mną rozmawia 
poeta:

„Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina
A to dopiero początek;
Dopiero się zaczyna”

Ania

(Nazwisko do wiadomości\ 
redakcji)

Taaki szczupak!

domu wziąłem go na ręce. W  domu 
nakarmiłem, później z nim się ba
wiłem. Następnego dnia, gdy 
szedłem do sklepu, zobaczyłem 
ogłoszenie, jest poszukiwany pies 
Ciapek. Zgłosiłem się do gospo
darza. Chociaż było mi go żal odda
wać, zwróciłem go gospodarzowi. 
Ciapek, gospodarz i ja byliśmy za
dowoleni. Później z gospodarzem 
wypiliśmy herbaty i wróciłem do 
domu.

Był to mój najciekawszy i naj
pożyteczniejszy dzień wakacji let
nich. Byłem z siebie zadowolony.

Ernest MACIEJKIANIEC, 
uczeń klasy 5a

Pewnego razu postanowiliśmy z 
kolegami pójść na ryby. Z wieczora 
nakopaliśmy sporo robaków. 
Włożyliśmy je do pudełka. Przyszy
kowaliśmy wielkie wędki, żeby złowić 
duże ryby.

Wstałem rano. Dzień zaczął się 
pochmurnie, ale wyglądało na to, że 
zaświeci słońce. Spotkałem się z ko
legami i poszliśmy nad jezioro. Dosz
liśmy tam za 10 minut. Zrobiło się 
nam zimno, więc postanowiliśmy roz
palić ognisko. Zaczęliśmy zbierać 
różne gałązki, suchą trawę i rozpalić 
liśmy ogień. Każdy z nas, a było nas 
trzech: ja, Andrzej-i Paweł wybra
liśmy sobie odpowiednie miejsce do 
wędkowania. Zarzuciliśmy wędki i 
zaczęliśmy czekać. Ryby ani słychać, 
ani widać. Cierpliwie czekaliśmy. No 
i nagle moją wędkę zaczęło targać. 
Widzę, że sam nie mogę dać rady, 
więc zawołałem Andrzeja i Pawła. 
Ciągnęliśmy, ciągnęliśmy i wyciągnę

liśmy... Był to ogromny szczupak. 
Jakiż byłem zadowolony! Moi kole
dzy zazdrościli mi. Chciało mi się jak 
najprędzej biec do domu, ale mu
siałem zaczekać na nich, żeby i oni nie 
wracali z pustymi rękami. Andrzej ij 
Paweł nie mieli takiego szczęścia i 
złowili po kilka małych ryb.

Prawie cały dzień byliśmy nad je
ziorem. Trochę pokopaliśmy piłkę i 
poszliśmy do domu. Ile radości było 
wdomu z powodu mojej ryby! Rodzi
ce chwalili mnie, byli bardzo zadowo
leni. Mama przyszykowała szczupaka 
na kolację. Zaprosiłem swoich ko
legów do siebie. Wesoło, spędziliśmy 
wieczór i później często wspomina
liśmy ten nasz wypad nad jezioro.

Nawet zupełnie zwykły dzień 
może się okazaćjiajciekawszy i zapa
miętać się na długo.

Sławek URBANOWICZ, 
uczeń klasy 5 b

,,Jak dobrze jest zdobywać gory!
Był pogodny ranek ponie

działkowy. Chcieliśmy zdobyć szczyt 
góry, więc wspinaliśmy się z ciężkimi 
plecakami. Upał był niesamowity. 
Ale ciągle żartowaliśmy idąc pod 
górę. Byliśmy zachwyceni urokiem 
gór, widzieliśmy olbrzymie skały. 
Przyjemny był powiew górskiego 
wiatru. Zdobyliśmy szczyt... Co za ra
dosna chwila, uczucie sity w sobie! 
AJe na dole czekały nas nowe przygo
dy, nowe miasta. Szliśmy jeszcze

długo. U podnóża góry trudno było 
uwierzyć, że byliśmy tam, zdobyliśmy 
szczyt. W mieście czekały na nas po
koje hotelu i przepyszny obiad w 
barze: „Krystyn ka". Na deser były 
bardzo smaczne lody, może w nagro
dę za wytrwałość. To był najciekaw
szy dzień moich wakacji.

Krystyna DEJNAROWICZ, 
uczennica szkoły 

im. J. I. Kraszewskiego
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We wtorek — pytanie, we czwartek — odpowiedź 
Ekrany, ekrany...

Zdawałoby się, iż mamy masę spraw, które nam uprzyksząją życia. 
Jednak Jak wynika z rozmów telefonicznych chyba najpilniejsza jest kwes
tia okienka na świat z Polaki, czyli programu I TVP. Jest to zrozumiałe 
szczególnie już na dziś — po kilkudniowych wyłączeniach uprzednio 
zapowiedzianych programów polskich przez Bałtycką TV.

Problem z ITVP w naszym stołecznym grodzie i okolicach nieiest nowy, 
owszem, większość Litwy odbiera bezpośrednio Warszawę, zaś wilnianie 
muszą korzystać z retransmisji... Właśnie to jest niewygodą, bowiem na tym 
kanale działają dwa programy.

Czytelnicy i miłośnicy TVP EUGENIUSZ GULBINOWICZ i JAN RYNKIE- 
WICZ pytają, czy czasem nie można wykupić tego kanału wyłącznie dla 
TVP?

Owszem, można. Ale o to nikt nie zatroszczył się w swoim czasie. 
Dziś Bałtycka Telewizja dysponuje środki, amerykańskich biznes
menów i może sobie pozwalać, co choe. Na moje pytanie — ile ją 
kosztuje antena? — gł. księgowa Bałtyckie) Telewizji odpowiedziała: 
jest to tajemnicą.

Bardziej był dostępny zastępca ministra łączności i informatyki 
szanowny pan ALFREDAŚ BACEVIĆIUS, który powiedział, l± korzysta
nie z kanału kosztuje prawie 30 tys. litów, w zależności od transmito
wanego czasu. Nawiasem mówiąc, w przyszłym roku będą przydziela
ne kanały tylko w drodze konkursu.

Zatem, jeżeli chcemy mieć w Wilnie i okolicach TVP — szykujmy 
lity i centy... Ałe kto je będzie zbierał?

Zimno w Niemenczynie
Pocieszyć za dużo też nie mogę mieszkańców ulicy św. Mikołaja z 

Niemenczyna, którzy korzystają z kotłowni elektrodowej. Czy będzie im 
ciepło w mieszkaniach, obecnie zależy tylko od samorządu.

Bowiem, jak powiedział ówczesny gospodarz tego obiektu, naczelnik 
Energetyczno-Budowlanego Zarządu pan Ceslovas Glebus, już nie 
działającego w Niemenczynie, bezpłatnie przekazano miastu, a ono niech 
troszczy się o ciepło w mieszkaniach.

Jak twierdzi pan C. Glebus w tym tygodniu powinny się skończyć 
pertraktacje z władzami miasta. A więc być może i ludzie z ulicy św. Mikołaja 
przestaną marznąć.

Czy nadal rolnicy będą niezadowoleni?
Szereg rolników, ci, którzy żywią nas, telefonowało, aby wylać swe żale 

z powodu — można tak powiedzieć — klęski urodzaju i nie tylko... Mają 
sporo zboża, mięsa, ale nie są w stanie tego zbyć.

Zasięgnąłem na ten temat informacji w Ministerstwie Rolnictwa. 
Okazuje się, iż na początku września rolnicy i przetwórcy podpisali 
protokół o umownych cenach dostaw mleka i mięsa. Już w połowie 
września za kilogram żywca o wysokie) kondycji płacono po 2 lity. To 
dotyczy Wileńszczyzny, strefy kowieńskiej, uteńskiej. Najtaniej się 
płaci w Kłajpedzie, bo zaledwie — po 1,20 lita.

Czy to dużo? Sądzimy, że nie. Tym bardziej i za kilogram mleka 
płaci się tylko po 20-25 ct

A gdzie są ziemniaki — drugi nasz chleb? W latach poprzednich 
skupywało je państwo. Obecnie nie! Jak też zboże... Owszem, kombi
naty artykułów zbożowych biorą je na przechowanie, żądając słonych 
za to pieniędzy.

Jestem solidarny z rolnikami: oni otrzymują za swą pracę grosze, a my 
płacimy za ich towar ogromne pieniądze.

Różnica zapełnia kasy pancerne tych, którzy nic nie robią...

Poparcie się liczy
Redakcja nie ma możliwości rozsyłania za darmo naszej gazety, jedy

nie dzięki niektórym sponsorom to czynimy. I miło mi było usłyszeć słowa 
podzięki od czytelniczki ze Skajdziszek za to, że otrzymuje „Kurier Wi
leński", który od lat jest jej przyjacielem.

Kto pomoże starsze] kobiecie?
Szanowna Redakcjol
Jestem głucha. Nie mogę korzystać z  telefonu. Zwracam się więc 

pisemnie do Waszego działu mTroski dnia powszedniego". Zepsuło m i się  
żelazko elektryczne. Dom, w  którym znajdowała się pracownia remontują
ca urządzenia elektryczne przy skrzyżowaniu ul. Rudnickiej I Zawalnej w  
pobliżu kina mAuśra", już od paru,la t jes t w  remoncie. Była to jedyna  
pracownia, którą znałam. Chciałabym się dowiedzieć, gdzie można napra
wić lub nabyć nowe żelazka elektryczne I sznury do nich. Jestem samotną 
emerytka. Mam 88 la t O d 9 la t mam arytmię serca, zawroty głowy. Trudno 
poruszać się m i po mieście. Do najbliższego trolejbusu mam kilometr 
drogi, dlatego zwracam się do was o pomoc, za który z  góry dziękuję. Z  
wyrazami szacunku Wasza abonentka od  „W ileńskiej Prawdy", mCzerwone- 
go Sztandaru" aż po  HKurler Wileński".

J. SUBOWICZ 
m. Wilno

Jest obecnie w Wilnie nowa organizacja charytatywna „Dobroczyn
ność". Gromadzi „bank” nazwisk ludzi starszych, potrzebujących pomocy. 
Przekazaliśmy tam adres naszej Czytelniczki, sz. p. J. Subowicz. Z pew
nością znajdzie się ktoś, kto zechce odwiedzić panią i zaniesie żelazko do 
naprawy.

*  *  *

Dziękuję za telefony. W przyszły wtorek przy telefonie będzie czuwała 
zastępca redaktora pani Krystyna Adamowicz (tel. 42-79-04).

Zygmunt WIRPSZA

Kompensowanie 
wkładów mieszkańców

Na mocy uchwały rządu Republi
ki Litewskiej nr 562 z 23 lipce 1983 r. 
„O indeksowaniu oszozędności 
mieszkańców" i uchwały rządu Re
publiki Litewskiej nr 670 z 31 sierpnia 
1993 r. „O wykorzystaniu kompen
sacji oszczędności mieszkańców i 
wpłat ubezpieczeniowych w prywaty
zowaniu mienia państwowego", 
placówki Banku Oszczędności in
deksują oszczędności obywateli Re
publiki Litewskiej i stałych miesz
kańców Republiki Litewskiej. 
Indeksacji dokonuje się z uwzględ
nieniem salda wkładu, posiadanego 
na koncie w poszczególnych okre
sach czasu w związku z inflacją.

Z zastosowaniem współczynnika 
„10" indeksuje się wkłady zgroma
dzone do 26 lutego 1991 r., jeżeli 
saldo tych wkładów nie zmniejszyło 
się do 1 maja 1992 r. i do 24 czerwca 
1993 r.

W przypadku, gdy saldo tych 
wkładów na 1 maja 1992 r. było 
mniejsze niż 26 lutego 1991 r., lecz 
nie zmieniło się do 24 czerwca 1993 
r., kompensację wkładów oblicza się 
według salda wkładu na dzień 1 maja 
1992 r. Jeżeli saldo wkładu z 24 
czerwca 1993 r. jest mniejsze od 
salda z 26 lutego 1991 r. i. z 1 maja
1992 r., to kompensację wkładu ob
licza się według salda wkładu z 24 
czerwca 1993 r. Salda wkładu poniżej 
1 lita nie indeksuje się.

Poszczególne wkłady po 26 lute
go 1991 r. zostały pobrane w celu 
przeniesienia na inne rodzaje 
wkładów lub przelane do innych 
placówek bankowych. Dlatego wielu 
mieszkańców nie orientuje się, czy 
takie wkłady uważa się za zachowane 
z 26 lutego 1991 r. i czy zostanie 
naliczona i wypłacona im kompensa
ta.

Dlatego należy wiedzieć, jakie 
wkłady uważa się za zachowane na 
kontach z 26 lutego 1991 r., by można 
było żądać za nie kompensacji. Taki
mi wkładami są:

— wkłady przyjęte 26 lutego 
1991 r., a także wkłady wydane w tym 
dniu, jeżeli do 10 maja 1992 r. były 
wznowione;

sumy pieniężne do 26 lutego 
1991 r., 10 maja 1992 r. i 24 czerwca
1993 r. włączone do korespondencyj
nego konta oddziału Banku Osz
czędności, niezależnie od tego, czy 
sumy te zostały wpisane do ra
chunków osobistych mieszkańców 
po wskazanych datach;

— pieniądze, które przedsię
biorstwa, instytucje, organizacje 
przyjęły do 26 lutego 1991 r. od 
swych pracowników i wniosły do 
banku w celu wymiany rubli nominal
nej wartości 50 i 100, niezależnie od 
tego, kiedy zostały wpisane do ra
chunków osobistych mieszkańców. 
W przypadku nieporozumień 
właściciel wkładu, upoważniona 
przez niego osoba, lub spadkobierca

Jes/enny Ima.

powinien zgłosić zaświadczenie pot
wierdzające, że przedsiębiorstwo , 
instytucja lub organizacja wniosła do 
banku do dnia 26 lutego 1991 r. pie
niądze otrzymane do wymiany;

— wkłady, które po 26 lutego 
1991 r. zostały przelane na konto 
właściciela wkładu w tej samej lub 
innej placówce Banku Oszczędności 
(nie przekraczając sumy, posiadanej 
26 lutego 1991 r.);

— wkłady wydane w gotówce i 
najpóźniej w następnym dniu pracy 
wpłacone w tej samej lub innej 
placówce Banku Oszczędności na 
kontó- wkładów (nie przekraczając 
sumy konta zamkniętego 26 lutego 
1991 r.). Jeżeii na inny rachunek 
wpłacono sumę mniejszą od sumy 
wcześniejszego konta, kompensację 
nalicza się od sumy wniesionej na 
nowe konto i suma ta nie może przek
raczać sumy posiadanej na koncie 
zamkniętym 26 lutego 1991 r.;

— wkłady wpłacone (przelane) 
częściowo lub zamykając konto, 
jeżeli wkłady te w ustalonym trybie 
były do 10 maja 1992 r. wznowione 
bądź uzupełnione do wielkości sum 
posiadanych na wkładach w dniu 26 
lutego 1991 r.;

— wkłady, przeniesione na inne 
konta z powodu zgubienia książeczki 
oszczędności lub zamknięcia 
placówki Banku Oszczędności;

— wkłady wypłacone po wyda
niu z kont czeków rozliczeniowych, 
których sumy nie wykorzystanych 
czeków zostały zaliczone do 
wkładów w Banku Oszczędności;

— odziedziczone wkłady, które z 
konta zmarłego właściciela wkładu w 
tym samym dniu zostały przeniesio
ne (wypłacone i wpłacone) na konto 
spadkobiercy wkładu w tej samej 
bądź innej placówce Banku Osz
czędności lub w przypadku przy
działu opiekuna bądź kuratora zos
tały przeniesione na opiekuna lub 
kuratora.

Z zastosowaniem współczynnika 
2  indeksuje się wkłady mieszkańców, 
zgromadzone w bankach 
państwowych do 1 czerwca 1992 r., 
zgodnie z trybem ustalonym w uch
wale rządu Republiki Litewskiej nr 67 
z 31 stycznia 1992 r. „O zachęcaniu 
mieszkańców do sprzedaży 
państwu" artykułów hodowlanych w 
miesiącach zimowych i wiosennych, 
jeżeii saldo tych wkładów nie zmie
niło się do 24 czerwca 1993 r.

W przypadku, gdy salda tych 
wkładów w dniu 24 czerwca 1993 r. 
były mniejsze, niż 1 czerwca 1992 r., 
kompensacje wkładów nalicza się 
według salda wkładów z 24 czerwca 
1993 r.

Kompensację oblicza się od 
salda wkładu nie mniejszego od 150 
litów i nie może przekraczać 300 
litów.

Kompensacji wkładów z 26 lute
go 1991 r. nie nalicza się w przypad
ku, gdy wkłady te po 26 lutego 1991 
r. zostały pobrane, przeniesione na 
wkłady innych osób, z wyjątkiem 
wyżej wymienionych przypadków i 
nie zostały wznowione w ustalonym* 
trybie.

Placówki Banku Oszczędności 
na życzenie właściciela wkładu wy
dają zaświadczenia o saldzie wkładu 
na 26 lutego 1991 r., przeniesionym 
po tej dacie do placówek Banku Osz
czędności w innym mieście bądź re
jonie.

W celu zaliczenia i wypłacenia 
kompensaty w placówkach Banku 
Oszczędności otwiera się oddzielne 
konta kompensacyjne. Odsetki za 
środki na kontach kompensacyjnych 
nalicza się od dnia ich założenia jak 
za wkłady na rachunku bieżącym. 
Odsetki nalicza się od 1 października 
br. Dodaje się je do wkładu po za
kończeniu roku kalendarzowego 
bądź zamknięcia rachunku.

Naliczoną komp,„UA[ 
otrzymaniu środków Z 
Finansów wciąg, ^  
na konta komponwcyin,^
wldadu w tej aam  ̂ptecjTjTS
we], gdzie sięznajdujek**/*^

a ® ikonto właściciela wkładu.
otrzymania kompensacji J H I 
wkładu zgłasza książeczk,'** 
noici, w której wpisuje ,j! 
sowany wkład, dowód 
watela Republiki 
zaświadczenie służby mig^T* 
sariatu policji (lub pezwobnh 
stałe zamieszkani* w Republitl 
tewskiej) o tym, że 
stale zamieszkuje na Utwi« jjjT1 
mularz ł. 52 (jeżeli komp„J* 
przelewa się na konto wfełT? 
wkładu) bądź formularz 1 
kompensację wypłaca się. w Z* 
padku, gdy kompensację 
się właścicielowi wkładu*  
jeżdżającemu na stałe za granjJ? 
powinien on zgłosić dodatkL 
zaświadczenie służby migracji i
jeżeli kompensację wypłaci L 
spadkobiercom właściciela wlfcfc 
— zaświadczenie o prawie dzjefc 
czenia lub testament Na kartce jn. 
notacje" („Źymoe") książeczki o* 
czędności pracownik banku wpity 
sumy indeksowaną i kompensat*,

W 1993 r. wypłaca się nąwyfaj 
25 litów kompensacji a w roku 19M 
i późniejszych kompensacja będzie 
wypłacana w zależności od kfe 
środków przeznaczonych z budżaj 
państwa. Kompensację zaczyna się 
wypłacać od 1 października 1993 r. i 
będzie wypłacana przez 10 laL

Całą sumę obliczonej kompen
sacji wkładu wypłaca się;

— jeżeli suma kompensacp m 
przekracza 25 litów, sumę taką poi 
października 1993 r. przelewa sięni 
konto wkładu (na życzenie 
właściciela wkładu—wypłaca się);

— po śmierci właściciela wHada 
po 24 czerwca 1993 r. po okazaw 
przez spadkobiercę urzędowi harfo
wemu zaświadczenia o prawie d» 
dziczenia lub testamentu;

— właścicielowi wkładu na dk
wyjeżdżającemu za granicę, po 
uprzednim okazaniu zaświadczą* 
służby migracji komisariatu pofcp-

Naliczona indeksowana suma* 
życzenie właściciela wkładu iwi* 
być wykorzystana na prywaty®*1- 
nie mienia państwowego. Na p*0- 
ną prośbę właściciela wkładu cdi 
bądź część naliczonej zindebo<* 
nej sumy po 1 października 1993̂ 
przelewa się na niebilansową
konta inwestycyjnego wakazanego*
prośbie petenta. Jednoczeń 
kwotę pieniężną zwiększ***® 
proc. przelewanej sumy. 
wznawianą co roku 
właściciela wkładu (od 1 
ka 1994 r. poczynając^r^'^
pensacji przysługującą wyp**^^
danym roku przelewa aię 08. 
bilansową konta irtwestycyTJJ 
wskazanego w danej ^
pieniężną zwiększa się P P*36 
sumę.

W sprawach *tonlf f b̂ćnia 
wkładów mieszkańców 
wszystko zrozumiałe. P*2* '® ! 4 
kim z pytaniami należy zwp*7^ 
do placówek Banku Oazszft**^.
których jest k o n to  właściciel*^ ̂  
W razie niewyjaśnieoia^,
banku, prośby i skargi 
dotyczące kompensacji ^  
ności i wypłaty komp* 
szone Ministerstwu F*nanf^ 0(1#

W ?kowi Oszczędności, ’^ V  
utworzona przez rząd

r r *1
starszy inspektor 

czędności i usług banko#0|j 
skiego Banku Oszczędne*61

Fot Jan Lewicki
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necyzja w sprawie niezbędnej 
„inocy d,a szkół Litwy Wschodniej 

P J l l& lr r
> < a * d

SzJ‘oly
5&*1 f .. budowę szkól w
d ^ n'iL i Soł»<®likach! J»- 

budowy

g Ś # - - 0"
i i i  ^ 2  brakiem nauczy-

, ^ W“ h0dniei-

dodat̂  
<1 budowę piętnasto

dom** dtonauozy-
g|iB|js| i ftiewięniszkach;

s*t'
Firtl

wfazi8 braku po-
na miejscu 

| H  do s^6l Utwy
^ .ibrfckujących nauczycel' 
^  opłacając im kos2*y prze-

H I b  wydawnictwu 
S M  na wydania specjal- 
S H  do podręczników ję- 

H*skiego dla klas początko-

rjzeowtó wileńskiemu i solecz- 
Lfflu samorządom rejonowym

Ł  domów mieszkalnych dla 
mcitt, podejmujących pracę w 
jętych rejonów;

korzyć tym nauczycielom 
Lado uzyskania kredytów ulgo- 
Una budowę domów mieszkai-

2 .2. Zaproponować Ministerstwu 
Kultury i Oświaty wyjaśnienie 
możliwości i przedstawienie Sejmowi

. i Rządowi postulatów w sprawie 
wypłacania całej emerytury pracują
cym w szkole Iftuanistom oraz nau
czycielom języków obcych.

2.3. Zaproponować rektoratom 
Uniwersytetu Wileńskiego oraz Uni
wersytetu Pedagogicznego, aby 
przewidziały środki zachęty dla tych 
absolwentów szkół Litwy Wschod
niej, którzy wstępują na wydziały litu- 
anistyki i języków obcych oraz zobo
wiązują się pracować w szkołach 
Litwy Wschodniej.

3. Z uwagi na to, że w rejonach 
mieszanych pod względem narodo
wościowym dzieci przyzwyczajone 
są w domu posługiwać się gwarą, 
zaproponować Ministerstwu Kultury i 
Oświaty:

3.1. Klasy pierwsze, liczące co 
najmniej 15 uczniów z trudem 
posługujących się językiem litew
skim, zezwolić podzielić na dwie 
grupy.

3.2. Opracować dla tych grup 
specjalny plan nauczania, któryby 
zapewnił szybszą naukę języka litew
skiego.

3.3. Ministerstwu Kultury i 
Oświaty opracowanie środków orga
nizacyjnych i metodycznych, które 
pomogłyby w szkołach mniejszości 
narodowych usprawnić nauczanie 
iezyka Daństwoweao. aby w klasach 
starszych tych szkół historii oraz ge
ografii Litwy dzieci mogły się uczyć w 
języku państwowym.

4. W związku z trudnościami, 
powstającymi w koordynowaniu 
pracy szkół na Utwie Wschodniej:

4.1. Zalecić wydziałom oświaty 
rejonu wileńskiego i solecznickiego 
corocznie do 1 kwietnia podać do 
publicznej wiadomości informacje 
na temat przewidzianych zmian w 
sieci szkół na rok przyszły.

4.2. Prosić Prokuraturę Republiki 
Litewskiej o ocenę prawną 
działalności Polskiej Macierzy Szkol
nej na Litwie.

5. Prosić rektoraty wszystkich 
wyższych uczelni Utwy, aby przewi
działy środki, ułatwiające absolwen
tom szkół rejonów wileńskiego i so
lecznickiego pokonanie trudności 
związanych z egzaminami wstępny
mi na studia

6. Prosić Fundusz Otwartej Litwy 
o przydział środków instytucjom 
oświatowym i kulturalnym Litwy 
Wschodniej, zwłaszcza na wsparcie 
nowo powstających szkół początko
wych.

7. Dla ułatwienia uczniom szkół 
mniejszości narodowych zintegro
wania się z życiem Republiki Litew
skiej oraz nauczenia się języka 
państwowego prosić Zarząd Kontroli 
Prasy do 1 listopada 1993 r. o opra
cowanie dokumentu o naruszeniach 
ustawy o języku państwowym i usta
wy o prasie w środkach masowego 
przekazu mniejszości narodowych.

Centrum Informacji i Analizy 
Sejmu RL — ELTA

ISJfcUtaiwWe studio Wmowt. Fot Zbigniew Markowicz

Sz koncertowy października
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W połowie drogiej dekady (15.X) 
w sali Akademii Muzycznej muzykę 
fortepianową F. Liszta I J. Brahmsa 
zaprezentuje Aldona Dvarionaitó. 
Pianistka wiele koncertuje nie tylko w 
Litwie i Polsce, gdzie stale mieszka, 
ale też w Hiszpanii, Niemczech, USA, 
Kanadzie. A. Dvarionarte prowadzi 
kurs interpretacji muzycznej w Pols
ce, uczestniczyła w festiwalu chopi
nowskim w Dusznikach, rokrocznie 
organizuje recitale w Żelazowej Woli, 
przed pomnikiem F. Chopina W re
pertuarze pianistki obok klasyki for
tepianowej stale rozbrzmiewa też 
muzyka współczesna. A. Dvarionałte 
dokonała wielu nagrań w studiach 
radiowych i płytowych Moskwy, 
Warszawy, Madrytu.

W ostatnich dniach drugiej deka
dy w Kownie 1 Wilnie wystąpi duet 
młodych instrumentalistów — 
stażysta kowieńskiego wydziału Li
tewskiej Akademii Muzycznej skrzy
pek JonasTankevićius i pianista Da- 
rius Kudirka. Obu wykonawców do 
tego występu przygotowywał prof. 
Eugenius Paulauskas, który poradził 
włączyć do programu arcydzieła kla
syki skrzypcowej —  sonaty L  van

Beethovena, C. Francka I C. Debus- 
sy’ego.

W trzeciej dekadzie w Kownie I 
Wilnie usłyszymy jeszcze jeden inte
resujący duet instrumentalny: skrzy
paczka Alm Ina Murinaitó i alcista Aru- 
nas Statkus wykonają utwory 
J.S.Bacha, W.A.Mozarta i B.Martinu. 
W wyżej wyróżnionych miastach już 
dwunasty koncert z cyklu „Dawna 
muzyka europejska” wykona zespół 
kameralny „Musica Humana" pod 
batutą Algirdasa Wizgirdy. Zabrzmią 
tu perły niemieckiej muzyki baroko
wej: Koncerty Brandenburskie nr 4 I 
nr 5 J.S.Bacha I inne.

W połowie trzeciej dekady z kon
certem w Wilnie wystąpi włoski pia
nista Roberto Turrin. W Kownie i Wil
nie drugi w tym sezonie program 
wykona Litewska Narodowa Orkiest
ra Symfoniczna. Zaś w ostatnich 
dniach miesiąca w Kownie i Wilnie 
dadzą koncerty kwartet M.K.ćiurlio- 
nisa i niemiecka pianistka Rosvitha 
Lohmer. Dla miłośników muzyki or
ganowej w ciągu czterech paździer
nikowych sobot występować będą 
organiści Tomas Bakućionis, Nijoló 
Dainiene, Juozas Grigas i Źłviló Sur- 
vilałtft.

Antanas KIYERIS

Inwestycyjna spółka akcyjna
„Brolija

KONTYNUUJE subskrypcję  a k c j i i  w  d a lszy m
CIĄGU ZWIĘKSZA KAPITAŁ ZAKŁADOWY DO

8.000.000 litów
„BROLIJA" ZGROMA

DZONY KAPITAŁ INWE

STUJE Z NAJMNIEJ

SZYM RYZYKIEM, WY

BIERAJĄC NAJBARDZIEJ 

DOCHODOWE PRZED

SIĘBIORSTWA PRZEMY

SŁOWE I KOMERCYJNE 

LITWY.

„Brolija" zainwestowała Jul środki do 24 perspektywicz
nych przedsiębiorstw przemysłowych.

SPIESZCIE! Można jeszcze nabyć akcje „Broili",
ZA CZEKI INWESTYCYJNE, ZA CZEKI I UTY OBAZ 

WYŁĄCZNIE ZA UTY.
Nominalna cena akcji — 5 litów, cena sprzedaży — 5,5 li

ta. i
Środki należy przelewać: ISA „Brolija", konto Inwestycyjne 

164213/IAB — 154034 LTB Oddział Wileński nr 8517, kod 
260101001.-

Informacjl udzie
la się 1 akcje roz
powszechnia się: 

Vllnlus: Algirdo
19-402, teł. 63-22-09,
63-29-58.

Raugyklos 15-
108, tel. 26-25-62, 

Basanavićiaus 29a 
-34. te l 65-01-61, 

Basanavićiaus 29a 
-55, tel. 65-00-60 
Lukgkiu 5-411, tel. 

22-48-61,
Savanoriu 174,

tel. 65-35-30.
Anilcśćiai - 5-27- 

79, 5-12-45, 5-73-30, 
5-52-33.

Drusklnlnkal 5- 
53-56, 5-24-88. 

Elektrenal 3-67-
37

Ignalina 5-22-45 
Jonava 5-12-64 

5-23-9Ó, 5-33-89, 5- 
12-68, 5-88-41, 5-28- 
B6, 5-23-06

Kaliiadorys 5-27- 
00, 5-13-36 

Kaonas 73-64-62,
20-92-21, 25-80-18 

Kelme 5-20-75, 5- 
12-45, 5-39-24, 5-64- 
14

Kedalnlai 5-05-39, 
5-10-22, 5-15-64, 3-
51-44 

Kłajpeda 9-82-74, 
5-80-05, 5-34-06, 9- 
41-44 

LmM)al 5-19-54,
4-36-98, 5-82-65, 5- 
72-61, 5-15-58

Paneveżys 3-38- 
39, 6-40-10, 3-18-19, 
2-77-60, 6-12-45 

Prlenal 5-15-05,
5-13-83, 4-56-18, 5-
71-50, 5-74-10

Radvili£kls 5-
64-56, 5-22-45, 5-
12-64 

SalClnlnkal 5-17- 
48, 5-38-95, 5-64-39, 
5-52-00, 5-42-29, 5- 
12-74

Slanllai 6-17-20,3- 
37-52, 3-39-73, 3-09-
52, 2-60-70 

Sirylntos 5-12-64,
5-13-49, 4-77-40, 5- 
18-09 /

Svenćionys 5-10-
53, 5-18-38, 3-29-75 

Trakal 5-12-70,
5-34-06 

Ukmerge 5-98-60,
6-20-31, 5-46-62, 5- 
10-16, 5-11-48, 5-12- 
45, 5-03-50.

Vttnlns 22-91-10, 
76-66-92, 41-43-34, 
73-04-19, 26-60-74,
67-48-88, 42-13-70,
73-12-77, 63-83-10.

Vl8aglnas 3-21- 
65, 2-77-29, 3-47-60.

Prócz tego, akcje 
„Brolii" sprzedawa
ne są w sali opera
cyjnej Wileńskiej 
Poczty Głównej od 
godz. 10 do 19.

(Zam. 2628)

Znad Wito
Radio 7334 / 103.8 FM

Dział reklamy:

Wilno, al. Laisves 60 
teł. 42 94 57 fax 42 94 65

USTAWA REPUBLIKI LITEWSKIEJ NR 1-249 
Z 21 WRZEŚNIA 1993 R.

O ZMIANIE USTAWY REPUBLIKI LITEWSKIEJ 
O SPÓŁKACH GOSPODARCZYCH

Zmienić ustawę Republiki Li
tewskiej o spółkach gospodar
czych (Dziennik Ustaw, 1990, nr 
31-747; 1993, nr 32 (17) — 731) 
i część drugą artykułu 2 dać w 
następującym brzmieniu:

„2, W  spółce powinno być 
nie mniej niż 2 i nie więcej niż 
20 członjków. Członkami spółki 
*nie mogą byó organy władzy i 
administracji państwowej, przed

siębiorstwa państwowe i państ- 
wowo-akcyjne, z  wyjątkiem tych 
przypadków, gdy są one członka
mi konsorcjów, zakładanych jako 
rzeczywiste spółki gospodarcze".

Ogłaszam tę ustawę fako przy
jętą przez Sejm Republiki Lite
wskiej.

Prezyden t Republiki 
A lg lrdas BRAZAUSKAS

|t 
% 

v
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TELEWIZJA
CZWARTEK, 7 PAŹDZIERNIKA 

LTV
8.00—Panorama. 835—Ze świa

ta. 9.25 — Serial TV „Rajska plaża". 
9.50 — Program dla dzieci. 10.45 — 
„Allesgute”. Lekcja jęz. niem. 18.00— 
Dziennik. 18.10— Film anim. „Brzyd
kie kaczątko”. 18.30— Pół godziny po 
lekcjach. 18.50 — Wiadomości (ros.). 
19.00—Dziennik BBC. 1930— Serial 
TV USA „Znów ty?” 20.00 — Kato
lickie studio. 20.30 — „22”. 21.00 — 
Panorama. 2130 — Wielka Niedź
wiedzica. Program kult.-art. 22.20 — 
Serial TV Anglii „He za Hitlera?” Ode. 
3. 23.15 — Dziennik wieczorny. 23.30 
— Muzyczny hoteL

Bałtycka TV
18.00 — Program TVP. 22.15 — 

Topauto-93. 22.30 — Przegląd ko
szykówki. 22.45 — Bałtyckie nowości. 
23.00— Telegra „Bermudzki trójkąt”.
23.30 — Film fab. „Lola Montes”.

Tele -3
7.00 — Dziennik CNN. 730 — 

Muzyka. 8.00 — Filmy anim. 930 — 
Aerobic. 10.00 — Film „The Young 
Picasso”. III. 11.00 — Film „Santa 
Barbara”. 15.00— Filmy anim. 1630
— Muzyka. 17.00 — Program kanału 
Discoveiy. 18.00 — Film dok. 1830
— Program z Poniewieża. 19.00 — 
Dziennik. 19.25 — Film „Santa Bar
bara”. 20.20— Muzyka. 2030— No
wości europejskiego sportu. 21.00 — 
Dziennik CNN. 21.30— 911.22.00— 
Program kanału Discovery. 23.00 — 
Film.

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

Program dnia. 10.15 — Mama i ja. 
1030 — Domowe przedszkole. 10.55
— Porozmawiajmy o dzieciach. 11.05
— „Policjanci z Miami” (3) — serial 
prod. USA. 12.00 — Przyjemne z 
pożytecznym. 12.15 — Video fashion.
12.40 — Smoczek czy grzechotka? — 
Program o niemowlętach. 13.00 — 
Wiadomości. 13.10 — Program dnia. 
13.15 — Magazyn notowań. 13.45 — 
Dla dzieci: „Śmietnik” — program 
ekologiczny. 14.05 — 3-2-1 kontakt. 
1430— 16.55—TV edukacyjna. 17.05
— Dla dzieci: „Śmietnik” — program 
ekologiczny. 17.25 — 3-2-1 kontakt 
17.50 — Muzyczna Jedynka. 18.00 — 
Teleexpress. 18.20 — Miliard w rozu
mie — teleturniej. 18.45 — Antena. 
19.05 — „Komiks, dziewiąta sztuka 
wyzwolona” (6) — serial dok. prod. 
hiszp. 19,35 — Magazyn katolicki.
20.00 — Tęczowy mini-bax. 20.10 — 
Wieczorynka. 2030 — Wiadomości.
21.00 — „Bilans” — program o pracy 
rządu. 21.20 — „Policjanci z Miami” 
(3) — serial krym. prod. USA. 22.10
— Tylko w Jedynce. 23.00— „Dwóch 
takich”... z kabaretu „Klika”. (1).
23.25 — „Pegaz”. 24.00 — Wiado
mości gospodarcze. 0.20 — Gorąca 
linia. 030 — Muzyczna Jedynka. 0.35
— „Czerwone imperium” (2) — serial 
dok. prod. ang. 1.25 — To lubię.

Ostankino 
5.00— Dziennik. 5.20— Gimnas

tyka poranna. 530— Poranek. 7.45 — 
Firma gwarantuje. 8.00 — Dziennik.
8.20 — Filmy anim. 8.45 — Film fab. 
„Po prostu Maria”. 9.35 — Dżem. 
10.05 — Do lat 16 i więcej. 10.50 — 
Ekspres prasowy., 11.00 — Dziennik.
11.20 — TV film. fab. „Droga przez 
mękę” (9). 12.25 — TV film fab. „Nie
bezpieczny zakręt” (3). 13.35 — Filmy 
anim. 14.00— Dziennik. 14.25— Roz
maitości. 15.10— Notes. 15.15— Film 
anim. 15.40 — TV film dok. 16.10 —

Dżem. 16.40— D o lat 16 i więcej. 17.50 
— Abecadło prywaciarza. 18.00— D o
kumenty i losy. 18,05 —  O  pogodzie. 
18.10 —  Serial „Po  prostu Maria”
19.00 —  Za mu rem kremlowskim. 
19.40 —  Dobranocka. 19.55 —  Rekla
ma. 20.00 —  Dziennik. 20.40 —  Lote
ria „M ilion”  21.15 —  Film fab.)rJegor 
Bułyczow i inni” . 23.00 —  Dziennik. 
23.25— Na szachowych mistrzostwach 
świata. 23.40—  Bumerang. 0.10 —  
Ekspres prasowy.

PIĄTEK, 8 PAŹDZIERNIKA 
LTV

8-00— Panorama. 835 — Wiado
mości ze świata. 9.25— Film anim. 9.45
— Pół godziny po lekcjach. 18.00 — 
Wiadomości. 18.10— Dla dzieci. 18.50
— Wiadomości (ros.). 19.00—Wiado
mości BBC. 1930 — Wideomagazyn 
mody. 20.00 — Album rodzinny. 2030 
<— Najśmieszniejsi ludzie Ameryki.
21.00 — Panorama. 21.30 — Serial 
„Policja z Miami” (4). 22.20 — Aleja 
Laisves. 22.40— Telegra „Pół na pół”. 
23.15— Wiadomości wieczorne. 23.30
— Reportaż z międzynarodowego fes
tiwalu pop muzyki. „Vilnius-93”. 23.45
— Studio MT.

Tale-3
7.00 — Wiadomości CNN. 7.30

— Muzyka. 8.00 — Filmy anim. 8.30 
— Film „Tarzan”. 9.00— Filmy anim.
9.30 — Muzyka. 9.45 — Film „The 
Young Picasso” (4). 10.45 — Serial 
„Santa Barbara” . 15.00 — Filmy 
anim. 1630— Muzyka. 16.55 — Film 
W. Disneya. 17.40 — Muzyka. 18.00
— Film dok. 18.30 — Program Sza- 
welskiej TV. 19.00— Wieści. 19.25— 
Film „Człowiek z Bulwaru Kapu
cynów”. 21.00 — Wiadomości CNN. 
2130 — Film dok. 22.00 — Kanał 
Discoveiy. 23.00 — Film.

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

Program dnia. 10.15 — Mama i ja.
10.25 — Domowe przedszkole. 11.00
— „Dobrzy i źli” — film fab. prod. 
franc. 13.00 — Wiadomości. 13.15 — 
Magazyn notowań. 13.45 — Dla dzieci: 
„CiuchciaM. 1430 — 16.55 — Telewi
zja edukacyjna. 17.05 — Dla dzieci: 
„Ciuchcia". 17 JO— Muzyczna Jedyn
ka. 18.00— Tdcocpress. 18.25— Test. 
18.40— „Przestrzenie nauki”. 19.00— j  

Randka w ciemno — zabawa quizowa. '
19.45 — Zulu Gula — program saty
ryczny. 20.00— Wieczorynka. 2030— 
Wiadomości. 21.15— „Dobrzy i źli” — 
film fab. prod. franc. 23.10 — Zawsze 
po 21-szej. 24.00 — Wiadomości. Ó.15
— Gorąca linia. 0.25 — Muzyczna Je
dynka. 030 — „Na torach chwaty” — 
film fab. australijsko-kanadyjskięj. 2.00
— Koncert z Hiszpanii.

Ostankino
5.00 — Dziennik. 5.20 —r Gim

nastyka. 5.30 — Poranek. 7.45 — 
Firma gwarantuje. 8.00 — Dziennik.
8.20 — Filmy anim. 8.45 — Bajka.
9.45 — Pieśni rosyjskie. 10.00— Klub 
podróżników. 10.50 — Ekspres pra
sowy. 11.00 — Dziennik. 11.20 — TV 
film-spektakl. M. Roszczin — „Po po
jedynku”. 13.40 — Film anim. 14.00
— Dziennik. 14.25 — Brydż. 14.50 — 
Biznes. 15.05 — Balet. 16.00 — 
Bajka. 17.00 — Dziennik. 17.20 — O 
problemach Inguszetii. 17.40 — 
Człowiek i prawo. 18i00 —  O pogo
dzie. 18.15 — Wagon 03. 18.45 — 
Pole cudów. 19.40 — Dobranocka. 
19.55 — Reklama. 20.00 — Dziennik.
20.40 — Człowiek tygodnia. 20.55 — 
Film „Marlow, prywatny detektyw”. 
(2). 22.00 — Biuro polityczne. 22.35
— Wieczór muzyki. 23.40 — Autos- 
how. 0.10 — Program X. 0.35 — Hity. 
Podczas przerwy — Dziennik. 1.40—
. Ekspres prasowy.

Co to za życie bez „Kuriera*4?
Trwa prenumerata naszego dziennika na listopad I gru

dzień br.
..Kurier Wileński" indeks 67218. Wszyscy, którzy nie 

zdątyll zaprenumerować gazety na IV  kwartał, mogą le
szcze załatwić prenumeratę na listopad 1 grudzień na każ
dej poczcie oraz w  redakcji ..Kuriera Wileńskiego" (ul. 
Laisves 60. pokój nr 1114), codziennie w  dniach pracy od 
godz- 9 do 17. Koszta prenumeraty wynoszą:

na miesiąc na dwa miesiące
z dostarczeniem 476 9,52
bez dostarczania 3.50 7,00
Wilnianie Jeszcze mogą zaprenumerować ..Kurier W i 

leński" bez dostarczania również na październik br. Gaze
tę zaprenumerowaną bez dostarczania moi na będzie od
bierać w  redakcji, pokój nr 1115.

cŁ Fundusz Litwy 
Otwartej

PRZY POMOCY CENTRUM

Informatyki 1 Prognozowania Ministerstwa Kultury i 
Oświaty ogłasza konkurs na otrzymanie komputerów 
pokolenia IBM-

Warunki udziału w  konkursie:

1. W  konkursie mogą uczestniczyć różnego typu 
szkoły ogólnokształcące Litwy, posiadające nie więcej 
nil dwa pokolenia IBM.

Z  W  szkole ma pracować wykwalifikowany etatowy 
nauczyciel Informatyki, gotowy do wykorzystania tego 
sprzętu-

3. Szkoła zobowiązuje się urządzić gabinet informaty
ki, odpowiadający wymaganiom technicznym, przeciw
pożarowym i ochrony.

Dyrektor szkoły, która pragnie wziąć udział w  kon
kursie. do 20 października br. składa podanie w  ..Cen
trum Informatyki 1 Prognozowania (Suvalku 1, 2600 
yilnius. tei- 66-19-27). Dla tych. którzy złożyli podania 
wysłane zostaną ankiety, na których podstawie Jak też 
innej informacji komisja konkursowa wybierze szkoły.

Komisję konkursową powołuje Fundusz Litwy Otwar
tej wspólnie z Centrum Informatyki 1 Prognozowania.

Wyniki konkursu podane zostaną w  gazetach „Lie- 
tuvos rytas", „Lietuyos aidas". „Echo Litwy", „Kurier 
Wileński", oraz „Dialogas"

(Zam. 2627)

Dział szkół i młodzieży „K-W." zatrudni pracownika 
(tematyka szkolna). ZwTacać się do administracji lub 
działu szkół (tel. 42-79-73).

Sprzedaje się cały kompleks 
materiałów na nowy drewniany 
dom 10x11  m. 

yilnius, tel. 45-41-36.

(Zam. 2606)

Jubilerski sklep „Perlaa" 
skupuje złoto wszelkiej próby 

ordery Lenina, platynę, srebro 
techniczne, pallad. Płacimy od 
razu.

Zwracać się: Vilnlus, Naugar- 
duko 30, tel. 26-15-56.

(Zam. 2623)

SPRZEDAJE SIĘ

skórzane kurtki ze skrawków 
(26 USD), kożuchy uszyte wed
ług oryginalnej technologii (ce
na 40— 43 USD).

Zwracać się: Vilnius, teł. 77- 
64-93. (Zam. 2556a)

P O  W Y S O W E , C B flj

skupujemy złoto 1 .ti.' 
wszelkiej próby, 
nina. Pracujemy t», U! 
nyck od
dmy od razu. * \

Viln|u», Vrobkł*,., '
22-70-17 (kolo M scTilW  
Inego).
 : I  I1 1 1 L  !

DROGO SKUPUJ 
czeki lnwestycyj**,
TeŁ 22-73-73, od om. 

do 17.00. U*
VI1d1us, ni. Sv. Stepom i . 

dzlba Zarządu M t a ) * w ’ V 
zim Polaków (pokój 3) *' \

_________
SPRZEDAJĘ 

dom mleszlutoy (m  
7 pokoi, 2 garaże, tefefc, „  ' 
rów -wykuploue) jjem ► 
od Wilna (Poluknys). * 

Ukmerge, tei. (*-21i) Łll]l

_________________g a j 82S|

Do 4-go sądu 
na zwróciła słą Mirtn.,. 
kełun z prośbą o uznanie tej ł  
ca Wincentego Mlkalłkw, 
Aleksandra, ur. ie.08.ll9t 
zaginionego bez wieści.

Osoby, wiedzące coś o % 
scu pobytu W. Mikulskiej ̂  
szone są o połnfonnowiŁj? u 
dn na adres: W a t ,  s, w  
9/2 lub telefonicznie 67-iLli 
(kod. 8-22).

(Zam. 2632)

Ekrany

KUPIĘ DOM

w okolicach Mlckun, Łswary* 
szek. Mogę zaproponować nowe 
Zyguli-6.

Wilno. Tel. 74-02-80 (d), 66-
72-50 (p).

(Zam. 2631)

W  centrum miasta 
PO DOBREJ CENIE 

skupujemy złoto i platynę. 
Vilnius, tel. 75-15-28, 75-

1-81. (Zam. 2604)

Drogo płacimy 
za złoto i platynę.
Kalvarlju 148-50. Vilnius. Tel. 

76-56-89.

(Zam. 2619)

IfERGAIE — „Mój Uta - 
„Kochanek" (Francja, kornej
—  o 12, 14, 16, 18, 20. 

YILNIUS — „Bez pneko
nia" (USA) — o 12, 14.45,174 
20.15.

AUSKA — „Dwaj więfnlOHje* 
(Indie, 2 serie) — o 15.40. >  
denaśde dni, jedenaśde atj* 
(Włochy — USA, dla doiodydl
—  o 10.30, 12.20, 14,16.40, ftl

Kalendarium
* Czwartek (7JQ jest 2# 

dniem 1993 r. Do końca i* 
— 85 dni.

* Znak Zodiaku — Wip.

* Imieniny: Justyny. 
Malika.

* Wschód Słońca — 
chód — 17.42. Długość dnii j 
godz. 10 m£a.

Pogoda
Litew*a Służba Hydi®*1'® 

logiczna przewiduje n*
dzierndka zachmuizenie ż®1 I
bez opadów, wiatr -
wschodni, uuliaikowany. I 
ratura 15—17 stopni. I 

W  ciągu następny* ^ 1  
dni krótkotrwałe ^ |
ratura w nocy 7—1*'
11—18 stopni ciepto.

Dyżurni wydani*1 
Krystyna ADAMO^ 1 
Zbigniew MARKOWK* 
Antonlna
Krystyna BOGDANO^
Loreta BORKOWSKA

K U R IE R  
Wileński

Dziennik społeczno-polityczny 
Sejmu i Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od 1 llpca 
1953 r.

N a s z  adres:  
Lalsv6s pr. 60,
2044, Vilnius 
Lietuyos Respublika

Kod 67218 
Cena 15 ct 
W Polsce — 1000 zt.
Zam. 3366
Nr rejestracji — 322. 
Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda'

T E L E F O N Y :  Redaktor — 42-79-01, zastępcy redaktora — 
42-70-04, 42-79-48, sekretarz odpowiedzialny — 42-79-49.

D z i a ł y :  państwa i samorządu terenowego — 42-78-63, ekono
miczny — 42-78-54, etyki, rodziny i prawa — 42-79-64, prawnik
— 42-75-76, szkolnictwa i młodzieży —  42-79-73, 42-69-86, życia 
politycznego — 42-78-81, żyda wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualności — 42-79-77, handlu, usług 1 komunikacji
— 42-79-56, literatury 1 sztuki — 42-79-88, felietonów i sportu
— 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
— 42-72-70, korespondenci: na rejon wileński — 42-78-90, 
45-03-95, soleczulckl — 52-780, świędańsld f e  44-21-46, trocki t 
szyrwlncki — 62-42-67, fotokorespondend — 42-90-81, tłumacze
— 42-90-60, 42-72-71, styliśd — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Redaktor Zbigniew

Biuro ogłoszeń 1 reklam? 
svńs 60, 11  piętro, pokój cr , 1  
lefon — 42-69-63. Czyn®*

17.00 w dniach pracy*.


